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Ze~am: ... ~ _......,. 

Kimin 
Hissesine 
Ayrılmışız ? 
~vwvvvvvvv 

Romanyadan Almanyanm ne 
istediğini ve Romanyada nelC'r 
yapUğrnı gördük. Almanya biı. 
den de ayni ş~ylcri istihsal et. 
mck fikrinde olduğunu resmi a
ğızla habr>r verdikten sonra nl'" 
trk Asyaya kanşmıyacağız yo
lundaki tekerlemelerle bizi a
vutmasına, uyuşturma.sına vr al
datmasıtıa imkan kalır mı? 
VVVv~www v vv 

Yazan: 
8beJIDClldtYalçın 
~tanda ~ıkao, fa1'al ,\ :. 

lllıanyan .. belU'-'h propaganda i
let-ierlndf'lll bh'l olan Pf'fitf'r l.lo~ d 
laafte81 bizim haklnmmla dikk~tc 
llJtk lluı teyler yazıyor. MihHr 
de\ letlerinln Balkanlar ilzcrlndcki 
entellfırhle temu e.ftan gazete. li· 
bd171 T1lrtdyeye taallük ettirdiği 
11Unaa, memleketimizin .dalkan 
ll&dhelertadM hlrblrfnln teıoılrlne 
lıap.1m1JV&iını iOÔl lcdlkten sonra 
"1-le diyor: "Şimdiye kadar mlh· 
._ devletleri Att~·a lif" .zern- ika· 
.... alilalan olduğuna ~ösf.t>rcn 
ı.ert...g1 lllr adon atmamı!i ol
dnıan gibi paetelt'nle buna aJii
lllet teı}ldl edebll~ek tek bir yazı 
haılm11 deilhHr, mlh,·er mlinhast
._ Avrw .. ve Afrika itlerine lu:· 
"llr. Bmaa makahll AAya So\• 
N ._,.. ve .Japonyanm hayat ... . .. .., 

• Mnwla iman proı-gaada.
.._ ifade etmek htedlil mak-

MHb ~dllıitYla R&ihırllmlş 
...... M laerllalde kifi ..,tl.frooedC 
~ ........ ftl6iir. 
4),1.; &klllJor .. makat Ttl"'i. 
,.,. ........ eıtinelrten \"fi Tttrklyr
,.. ...,_ mllnerill hlr ters' lb eme'. 
' .............. uliıbnaktan lba· 
--... llmln llMt-.bhri ele ~azete 
... öiTeUJor. Çtl•ldi Türld)e bir 
~ dev~tldtr. Mlh\·er de\'lctleri 
'-i J"ÜDIZ Avnapa ve Afrlka)·ı ld~ 
l'e etmeje karar vemılŞlerdlr. A~ 
h lapoa,a ile Rusya arasında 
~. Blnaeaaleyh Tür
..,. Sovyet Rayaam hltoııiit"Slne 
..,.._.. Cleatek olayor. İşte bun. 
4-. dolayı mihverden bize fena.ilk 
ı-.ı,.~ı 'il• miılüı mlh\·erlc Japonya 
......_ dbJum nasıl paylafda .. 
..... te.lıit ederl<en .Japonyaya 
"-il Asyayı &J1mllt ,.e orta Afi• 
h De garlll ve Kliçlik Asyayı 
~ g~lttl. Alman orga111 
..... hana lılr bofboğazhk ili.\'O 
....._ A yuua mlitebakl ha\ aftfd.. 
lllllıı 8ovyf'tler için hayat saJıMı o
'-.k qnldılnn tfp eder gibi gö
l'thatyor. tl'~ler mhakmda bu nok· 
t. ._kit g~dlğlnc nazann Jıtr 
... olank mahal•• edilmiş demek 
~. B1I kadar mliblm bir ınr. 
.. lllr Almaa propaganda ilflU na• 
... olu da meydana , ·arabllir! İş.o 
te Ja1ab fa sual bile guetenin 
ll~cla bir 8&11lhnlyct bulun
...... 1811 ve glzH bir mak.qda blz
llaet edlldlit bnaatlnl vermf"ğe 
~r. Bu malaııatla da lllr taraf. 
~ Sovyetler BlrHii aleyhinde 
.__ ~ !'f" flplle w. •numet ayan. 
~ ..,....., boanak-. diğer 
~ mlll\er de\letlerlnln Tür· 
ldre aleyMndekt f"lllellerine ~-ı 
.,_...immı körletmekten ha§ka 
ile ...,.f 
~ ... ver de\'letlerl Tiirkı.. 
t~ Mo aJAka göstermiyorlarsa 
~ ... ,_. nizamı teklif ~ 
t0ttw1 Nedeıa lıbden kendllMly 
le 11 Wrllil yapmamtZI tsHvorlar! 

~= 8emuya~, Dk tuyikr. 
......., Ankarada retmti 

:::-elu ~bir Alman cUr-
lıılsl te.kln lçlll: Merak e-t-
~ ...... ktedl~b clr. Bel'" 
~ 'llltedi~ulf'll fazla bir 
~ deiDdlr d~tl. Romanyadan 
"' ..... ,.... 11e 1stedliinl 'e )1(,. 
..._,.._ •eler ,-aptığnn gördük. 
:::_:.,. ........ de aval ıe~·leri ı--

Mlnek ftkrlnde olduğuna 

...... alala hahfır verdikten ROD

'- U'tlk At11yaya kanıpnı)-v.aitz 
tf"lıerlemeleıte bhıi •• 

&.ıe, ~ ve .... 
... ~~ .. --• hlia kalır an? 

RMp 9la 0.W ... !qq_N . 

SON HAVADiSLER 

\ unaıılıların ıton defa aldıklan bir İtalyan esir 

YUGOSLAVYA 
Romanın 

tavassutunu 
mu isteyecek ! ; 

--o
General Simoviçin 

Romaya gİtmeıi 
muhtemel 
---o-

Maç ek 
kabineye girdi 

• 

ve bir- beyan _..., .. 
name neşretti Kont Teleki-

Hırvatlann arzusu nin İntiharı 
üzerine 

lllıterell bir 
Brauııt mecuıı 

lıaralda 
Bclgrad, 4 (A. A.) - Vi§iden 

verilen bir habere göre Yugoslav 
hükümeti Romaya hususi bir mü
messil gönderecektir. Belki de Gc 
neral Simoviç Romaya gidecektir. 
Ziyaretin maksadı İtalyan hüku • 
metinden Almanya ile Yugoalavya 
araRmda harp patlamaması için 
Alman hükümeti nezdinde teşeb
bUsatta bulunmasını rica etmektir . 

1'1AÇJo3' BtR BE\• AN • A.'\IE 
NJ;ŞRt:r.rı 

Bulgrad, 4 (A. A.) -B. B. C: 
Doktor Maçck Hırvatlara ne~

rettiği bir beyannamede bUtün 
Hırvatlann müzaheretini talep f!t• 
tikt<>n sonra Simoviç kabi • 
nesine girmeği kabul ettiğini bil. 
dirmiştir. Doktor Maçek beyanna.. 
mesindc "hükumete iştirakil<'. 

müktesep Hırvat haklanıun sa .. 
dece muhafaza değil artınlacağını 
da,, ilave etmiştir. 

BiR KRALlYt."'T MECI.tSt 
KURULDU 

BeJgnd, 4 (A. A.) - Hırvat· 
(Denmı 4 üncüde) 

--<>-

'Başvekalete 
Barı clye Nazırı 
memar edlldl 

Budı&peotA•, S (A.A.) - Röyter: 
Macar Başvekili Kont Ttlekl, gece 

iDUhar etmi§ ve bu sabah ceaedi oda 
.!!mda bulunmu§tur. BıraJ.<mı§ olduğu 

mektupta, ba§vekil, güç ve bedbaht 
':8zifesino ılcvam iç!n kendlalDdo kttfl 
kuvvet görmediğini bildlrml§tir. 
Başvekilin intiharını gizli tutmak 

lçi..:ı bazı teıebbUsrer yapılmı§ isl de 
tiu tcııebbUsler muvaffak olmamışhr. 
Haber, rok derin bir te.s!r hıtsıl et
miştir. 

Hükumet nCf}'l'Cttiği bir tebliğd~ 
başvekil kont Telekinln feci ölü • 
mündcn gcrl'k Macar milletinin 
gerek haricleki dostlarının pek zi.. 
yade mUteeslr olduğunu bildirmek· 
tcdir. 

Dahiliye nazmnın riyasetinde 
toplanan bir nazırlar heyeti içtı. 
man11 müteakip hükumet istifa et• 
miştir. • 

Kral naibi amiral Horti had -
ciye nazın Bardossy'yi başvekil ta 
yin etmiştir. Bardossy knll naibi· 

<Dmamı 4 Un('üde) 

"Yırtıl-mış şaheser,, 
(Bu parçalar.ı . ihtimamla 

toplayınız) 

Belgrat ve 
Zagrep 

açık şehir 

1 YUGOSlnKOMETI 
Din alqam bir ... , ...... 

ae.,ettt 
-0--

Bütün Yugoı~vyada 

sıklar 
karartıldı 

---0-

1 Alman motörlü kıtalan 

1 

Macariıtana gİrmİ§ler 

Umumi 
seferberlik 

ilanı 

muhtemel 
l,ondra, 4 (A. A.) - B. B. C: 
Röytere göre, Yugoglav hilkii

rrteti dün aktıa.m resmi bir beyan
name neşretmiştir. Bu beyannn -
mcdc hali hazır ,·aziyetinin alın .. 
rnası icap cttirdi~'i birçok l<'dbi~ 
ler arasında, hUkümet harbe gir. 
m<'ğc mecbur kaldığı takdirde 
Belgrad, Zagreb ve Lubliyananın 

(Denum 4 üncüde) 

EN SON 
DAKiKA 

Maçek 
Bu sabah Belgradda 

tezahüratla kar§ılandı 

Belgrad, 4 (A. A.) - Avala a· 
jaıumıdan: 

• Başvekil muavini Ma.çek, bu sa. 
balı Zagrebden Bel8'rada gelmiştir. 
Mumaileyhin payitahta muvasalatı 
Sırp .. Hırvat ve Slovenler arasın. 
daki kardeşçe tesanüdü gösteren 
hararetli nümayişlere vesile teş • 
kil etmiştir. Hükumet erkanından 
bin;oğu Maçek'i istasyonda kanJl • 
lamışlardır. Kesif bir halk kUtle-
si, Hırvatlarm 13efini alla§lamıt • 
lardtr. 

Bera.berinde Şub8§iç ile profee&r 
Krbek bulunan Maçet allu11lar ara 

l. ıımıda ~e B,l~. -

• Yazı ~ı~rı Teı. :!~872 Fıyatı 5 KURUŞ 
=;::::===-=============== 

DERSLER 
15 Nisanda kesilecek 

imtıhanların da 14 Mayıs 
akşamına kadar 

bitirılmesı tebliğ ed idi 
.Ankara, 3 ( A.A.) - Haber 

aldığmum göre, maarif vekilliği 
1940 • 1941 ders yılı resmi •ıe 

hususi müe8Se8Ckl'deki tedri$ 
fa.a.liyetini 15 mayıs 1941 tari. 
hine kadar bitirilmesi için a'8-ğı-

Arnavutluk harbi 

ltalyan asker· 
leri bütün 

cesaretlerini 
kaybettiler 

Yunanlllar 
DID de bir adlltar 
eılr we mllll•mat 

allblar 
At:lu, 4 (A. A.) - B. B. C: 
~unan tebliği: Devriye ve topçu 

faeıllyeti olmU§tur. Bir miktar eeir 
aldık. Otomatik sllihlar ve havan 
toplan .ijtinam eWL 
A-, 4 (&. A.) - B. B. C: 
ltemıt Yunan llÖllC'Ü8U, Anıavut. 

lut cephesinde İtalyan aake'rleri • 
Din hal ve tavrında bütün cesa
retlerinin kınlml8, olduğu gözük. 
tüğünü aöyleriıl§tir Bir tek Yunan 
askerinin kıptrdamasx bile !taıyan. 
1ar arasmda endişe uyandırmakta
dır. 

DUn beş Yunan tayyaresi, on İ
talyan tayyaresi ile kal"§lla§ml§ \'C 

iki tanesini dlişilrmüştUr. 
(De\-.mı 4 tiacüde) 

daki hususları k<. rarlaştıı." 
alakadarlara tebliğ ctm~tir: 

l - Bütün ilk okulların ders 
\•e imtihan faQliy<:t:eri 15 mn' ~ 
1941 tarihine kadar bıtirılml!'ı rr 
la.caktır. .. 

(Dm amı 4 üncüde) 

Bin gazi 
tahliye 
edildi 

---.o--

- Alman ve ltalyan 
motörlü kuvvetlerinin 

BIJ'lk bir taarı aza 

ita aetlce,ı verdi 
-0-

lngilizler biitiin İaşe ve 
mühimmat depolarını 

tahrip ettiler 

lllllHıler 

AtJiSABABAYA 
VAKLAŞIYOR 

Eritrede 

BIJllE mllltarda 
eıır alındı 

(Yazısı 4 üncüde) 

.. 
TRAMVAYLARLA OTOBUSLER 

ARASINDA iŞ BiRLiGi 
YAPILMASI DOŞONOLOYOR 

Bflp battuaa lfllrea otoblsler Bdlnlellapı 
Bflp araımda çaıııtırııacalllar 

Hadiseıerın 

retsırı 

FBADIZ KAFiLESi 
mıaLiı 
BOJl'l'BOLUNDD 
NJÇIR KAÇTI? 

Yazan: Haaan Kumçayı 

Almaayaya ilk madde göt\jren 
Jo"nnıa tle.arct gemileri ile banla
n himaye eden Frausrz. baı1> ge
mUerinln Akdf!abde maayeHSI ı,... 

tenlHnee Ce--Alr sahlllndc Nemoun; 
mevldlnclen lnglllz harp genıllert il 

zerlDe at.et ~ılmul ltic1hıe8I Fran 
ımlarla tnglllzler arumda bir mü. 

ukqa açtı. Fruunzlar harp ıe~ 
lerlJle ldna&Je edilen Fıusa ka• 
ftleela41e ne lıarp mabıemesl, ne de 
~ ...................... ett.lk· 
._ ..... ._..vetl)wlliıw& 

f81'1arld: 

--=-~~ ...... -! 

(Yamı 4 bciile) 

ıoi 15000 ton pirim:, 1300 f.on ku
ra ıtebze, 7000 ton arıuulan ibaret. 
t.f \e bu ~l') ler \lmımya) a değil, 

Oezairln ~ c.rll ahall'i.hıe ~idccek-

tt.,, 
Buna mukahU lnı.oili:ı:l<.>r "U ... uali 

ı.oruyorlar: 

- Bu İlahata lesekkı.ir l'()eriz. 
•'akat mademki J.'ran"rz kafil~i

nin götünhiğü e"') a "" harp mal-
7.f'Dlet.l. ne dt> kauçuk değilml,,. 

t'azla olarak hu ':'«') ler \ lmanya) :ı 

değil, Cez.alr ahali<dne gtil<'l.'t'loııls. 

O halde acaba Fransız kafilesi ni 
~in kendisini in;.:lliz kontrohınıt 

teslim etmekten c:ekindl ! " 
Bülbül gibi müdafaada bulunan 

f'ramınlar işte bu saate gellnce 
dunıyorlar! •• Vakıa Nemoanı hi.di
sesl tn1;ntereyJe Fnnsa arMmcla 

slli.hh bir lhHlifa gidecek mahiye. 
ti haiz dflğildir. Fakat hu hlc1Jfw, 
Fnasaya lcarll lnglHz ahlabıo;mm 
g~ yohmda ..._ w 
..... l98"tdBe lmllmak .... 
ı.. kan" darduracaktır. 

BM.~'llıi' K.t!t'f('.~VI 
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Koç Ahmet, bütün ceıaretini topladı• bu mühim 
fır~atı k~çırmamağa karar verdi; a~i avucunu 
sesın dagılmasına mani olacak §ek.ilde ağzının 
kenarına dayadı. Y alnızgenç kızın duyabileceği 

kadar sealendi: "Rozita... Rozita .. 0 

- Kolayı var. Gece §8,tonun 
arkasındaki ıığaçlardan birine çı -
karım; dallar o kadar ıık ki bir 
kitJyi değil, birçok kl§lleri gizliyr. 
bilir. Rozita elbet bahçeye çıkıyor; 
o sırada konuşmak mUmkUndUr. 

- Çok sa' 'l'S'Z oldun! 
- Sen d!lha iyi bir çare bul da 

onu yapalım! 

- l :men aklıma geliyor; bek· 
le! •• 
GP~ vakte kadar uyumadılar, 

Gamsu: AU hAll dU!;lilnUyordu; bu 
dtıııllnccler ara.s1nda uyuya kaldı, 

Koç Ahmet bir aralık onu dürt. 
tü; uyandırdı: 

- Ben decliğim gibi yapacağım; 
şimdi gf dly0l'1lm; ıab&lı olmadan 
orada bulunmalıyım. 

Ganuns onu vazgeçlrmeğe çalıg. 
tı; geçiremedi. 

- Hane: soral"lla ne diyeyim? 
- Onu odaya sokm zmı: biraz 

hasta oldufuınu kalkıruyacağnnı 

.söyl<.'rsin; zaten yatafm:ı kapıdan 
görim>nez. Ben de yorganm altma 
yastık falan yatırırım da adarn var 
sanılır. 

Dellkanh b!raı sonra pencereden 
&arktJ; ker-Usinl yavaeça ~Iula 
bıraktı; yumuııak oU&rm 1!st1ıne 

bir kedi kadar seasil dil.etil: aynı 
derecede seeiz admılarla, lkfde bir 
durarak, etrafı yokhyarak kmnm 
şa••wn doğnı uaaldqtı. 

Ortalık l)"'lll b llrslı !!~"'nyordu; 

gOndllz Ro~tan~ birkaç dnklka 
gör'l.11Up kayboldufu peneeTeyf bul 

du ; onun kar-gısmda, dallan en u
zun, yaprakları en bol ve ıdt olan 
çınar ağnmı!\ tmnandı. latonun 
bahcefil tarafmda1 pencereye en 
yatpı bir ~ere yerlmUfl z9man 
her taraf aydınlık olmuııtu. Horaı 
sesleri azalml§, bqmm U.tUnde 

kümelenen kut cmltıları etrafa da 
ğılmağn, ar 'mafa başlamuıtı. 
Güneş ufukta yUkııellrken Roz'• 

tanın pa~curlan açıldı; genç kız 
y ı;Jl dallı beyaz bir sabahlrk için· 
de mahmur ve yorgun görllndtı; 

sabah·11 cıcri'l"'1ılP;.,e taT'fJ ~olgun 

göğı nUn, beyas kollarmm gUzel_ 

!.kleı 6ze çarptıran bir jeııtle 
gerindi: d rln derin nefes aldı ve 
içeri gireli; elinde bir kat es ve içlr. 
de bir kanarye olduğu halde dön-
uü; onu prncerenln dışarısına aL 

genç kız yalnız bulundul;"ll sırada 

kaç defa ona seslenmek, görUnmek 
ve görtışmek iatemi§tı; fakat ceaa 
ret edememişti; §imdi ynpraklıı.rın 

arasında görünll§te hiç kmuldama. 
dan, ha.kikatte biltlin benliği ve 
hislen yaman bir fırtmnya tutuı. 
muı olduğu halde, yeni fırsat bek 
liyorou. 

-n-
vuSLAr YOLU_ 

Gökiln orta yerine çıkan kızgın 
güneş havayı geveeUyar; adetA 
aayıaız bo§luklar açıyordu; Ul'fJ

da koyunlar bir ağacuı gölgealıı • 
de soluyup duruyorlar; kilmea 
hayvanlan gölgelerde, ağızlan a • 
çık, 8&JlkJ can çekltlyorlardJ. ~ 
ğaçlarda tek yaprak knnıld8lU1U • 
yordu. Civarda biç inB&D (&rllnmü
yordu; şato balkı hareketten ıre • 
eilmigU; mcatm verdiği atırlıkla 

herl:eııln serince bir yere çekHd • 
ği, bntt.i uykuya yattııı anlqı)J,. 

yordu. Rozlta pencere &ıtbıe g~ 
di; gene sabahki ye§ii dailı sabc.h
lığı glymlftl; paııcurlan kapadı. 

Bir dakika sonra balkon kapu.ma 
çıku; !;tlmıli kendLmtl boyrian >o

ya göateriyo~u; eıw.iı;ıne iÖr• bir 
az zayıf ve '.!IOigw. olduğu 0 öze 

çarpıyordu. Dııan7a doğru b! • •• 
dım attJ: sıığa, ııola, bahçeye bak· 
tı. Bir dakika geçmeden kapıyı da 
kap:yacatı, yatağına girerek uyu. 
yacağı, biç değilae uanacağı an
laşılıyordu. 

Koç Ahmet bUtlln ceaaretinl top 
Iadı; bu mUbim ve belki de hiç e. 
le geçmlyeeek olan fırsatı kaçır. 

ınama~ karar verdi; sağ avucu
nu .sesin aağılmaema mAni olacak 
şekilde ağımın kenarına dayadı. 

Yalnız genç kwn dııyabl!€cetı ka. 
dar seslendi: 

- Rozlta. .. Roılta. .. 
Genç kıı doiruldu: ve baoı dlm· 

dik oldu; aoain ıelcliğiııl tahmin 
ettiği tarafa kulak verdi; ilkin 
anlıyamadı. YUzUnde biraz korku, 
fakat pek çok hayret vardı, 

Koç Ahmet tekrarladı: 
- Roz:ta! .. 
Bu sefer sesin geldJğl tarafı 

keatlrebllmlş ve hayreti artmıştı. 
Bereket venıin ki knrkudan ba • 
ğırmaml§tı. Zaten delikanlı da c-

tı; suyunıı ve yı>M.hıi tazeledi. nun ne dereceye kadar cesur oı.. 
Sonra gene kaybo!du. dudulunu btl'yordu: bunun için 

B A B E R - Aksam ~ 

Yüzde yüz eHi kar eden 

Jelatin 
muhte~irleri 

3 •••• ılrgb75 
Ura p ra oeıaıma 

çarpı.dı 
Kilosu 3~ nihayet 350 kur. _ . 

satılması lbımgelen stok jeli:.. 
tınlerini, kilosunu :'50 kuruetan 
satarak lhtiklr suçur..dan mu
hfıker.ıe altına nln.:oı.n Raşit "'"'· 
vil, dUn, asliye iki c.::a mah
kemesince 3 sene s:lrglln ve 7r 
lira para ceza.,.. çarptırılmış. 
tır. 
Dığer suçlu Sarel Pardo c 

25 lira para ce~ına ve 
1
3 gU. 

dUkk&.nmm kapatılmasına mah· 
kum edilmi§tir. 

Bmlalalllde ve 
Berkoz a 

Pazar günü pasif 
korunnıa tecrübesi vat 

önümüzdeki pazar günU Emi. 
nönü ve Beykoz kazalarında ~
sif korunma tecrübeleri yapıla. 
cal<tır. Mütelıaki dl,: :- ltazaıaro . 
da te<!rubeler bu ayın 15 ine i\ .. 
dar tamam~lnaca.ktır. 

Aktarmah 
bıletler 

Bu sabah tatbikına 
geçildi 

Tr vııı idarew .• ı.n hazır' 
fı ~ylık karnelerle aktarmalı 
letler bu sabahtan itibaren tat· 
bik mevkiine konmı.;tur. Akta. 
nıalı bilet üzerinde tı:ırih bui 
nacak ve bu bi' .ler bir g"4o 
muteber olacaktır. Aktarır.al· 
biletler birinci mevkide ıı, i
kincide 7,5 kuruştt.r. Kar .... 
mak mere dün 200 kişi mUröl.C<. 
at etmiştir. 

Muhacır 
Musevılerin 
teşekkürü 

-<>--
Filistin Musevi muha· 
cirleri müdürü valiye 
minnetlerini bildirdi 
Filistin Musevi muhaciri 

idare müdürli Barlas, şehrin. ... ~ 
gelerek vali ve belediye reisi 
Dr. L{):Ji Kırdan ziyaret etmiş 
memleketten tran:!t geçen : 
sevilere gösterilen insanlyetper· 
ver~ikten dolayı minnet ve "Uk. 
ra."lla.nm arzeylemiştir. 

Barlas, dUn akş..m Ankaray 
gitmiştir. 

Hazine ve belediyele
re ait emlak ve araz· ı 
Bw~lard3.n umumi menfaatlere faydaaı o~an

la.r uzun vadeli takıitleı le •tılacak 

Beıe11ı1e:ere ıaldp olllülan pırı 
mealıal!erla mı11,uı ıorald• 

Devlet mUeaaeaatma alt ve hulDe. ödenecek bale seUrlleoütlr. Sabflar 
ye alt emlAkln ulıfı h&.kkmda yenı s:mıt.k Bank111 deWeW. " ipotek 
oır kanun lAyilıaaı bazırlanmJftlr. 1Urettle yapılacaktır. 
Öğrendiğimize g!5re bu kanun proje· Yenl lAythanm tekemmtUU tçln ba-

sile istihdaf edilen •&ye buıUn ıerek ıineye alt pJri menkullp U.tut 
doğnıdan d..ıfruya hulnenln ellnde çıkanldJtı libl huaua ldarelerle be • 
bulunan gerekse hımul ldareJerle be· j ıedlyelerden de l&hlp bu!unduklan 
ıedlyele,re alt olup dotrucl&ıı dofru)'11 1a)'ri menkullertn mlktan ve ctnaler1 
umumi menfaatlere faycluı olmıyaı Je buDlarm b&ıııtleriııe ıtuıum ve lh· 
.ll.n&lar ve anaların halka 1&tıımaa UyN; old\ıtU 80rulmUf bu hu.u.t& 
ve bu suretle blrÇok vat&ndatllU'tı ;urdun ber taratmcla tanaim edilen 
emlA.k ve a.razt aahlbl edilmelidir teteler A.11karaya g6ndertlmiftlr. Ye· 
Ya.mm bu ı,te vatandaılara uam ni kanun ıt.ylbuı bucUDlerde bUyUk 
suht.1f!tln göaterilıneııl için bu rayr Millet JleeU.ıılne ftrtlmlf ol&caktır. 
menkullarln bedelleri genif taka1Uerlc 

Gümrükteki 
kahveler 
dağıtıldı 

--0--

Meriinden de 500 
çuval kahve geliyor 

Memurların 
sin tahdidi 

• • 
proıası 

o 
Nahiye müdürü 55, 

kaymakam ve emniyet 
amirleri 56 yaşına 

kadar vazifede kalacak 

Pamuk 
mübayaasına 

bugün 
başlanıyor 

-0-

Pamall ola slerlal• 
11rat11rı 

teıblt oiuda 
Verilen malCımata göre, fazla 

pa:. ık ma.b8u1UııUn b~et;.:? 
mübayaasına bugilnden itibaren 
başlanacaktır. Müb;.yaa fiyat. 
tan birinci nevi klevlfuıd için .... 
Adana birinci yerli içüı :.. • ; 

. Akala birinci :ı, ikinci 61,5v, 
UçUncil 59, dör<l ..... ~- 5:5; lmıir 
yerli M. ikinci 52 kunı§tıır. 
Diğer menşeli ve kalitesi • 

ştlk pamuklar için yukftnc..-· i 
malların fiyP.tların.;ı. ni&betle :.: .. 
yat tesbit edilecektir. 

iki lbtlllAar 
maıaaaa tao. r 
T evkiflerine karar 

verilince 

llalallallta kar•••· 
rak kaçtılar 

DUn asliye iklncl ceza mahke
mesi tarafnıdan tevldflerlne ka
rar verilen iki fhtikfı.r m&znunu ta· 
cir, m:ıhkcrr.eden çıkRr çıkmaz ka
labalığa karışarak kaçmışlardır. 

Bunlar, Zlndankapısında nalbur 
Yako Bahar Ue yine nalbul Abdul· 
lahtır, 

Yako Bahar geçenlei'cle lzmlr
den kilosu 28 kuruııtan çivi almı~ 
ve bunu 34 kuruşa Abdullaha sat. 

GllmrUklerde bekliyen 103:l 
çuval Kenya kahvesi idhal edil· 
mi§tir. Bu kahvenin 400 çuvalı 
Anka.raya verilmiltir. 
Ayrıca diln Mersinden 500 çu. 

\·~1 Brezılya kahvesi gelmi ... tlr. 
Bu kahvelerde yakında tev&l • 
dilece~tir. 

Ankaradan t "' d:.Udiğine töre mı,, Abdullah da Uzerine ffı.hlş bir 
Dahiliye Veklleti, memurlarm dr lllve etmek suret'le ıtncfrle-
sin tahdidine dair bir proje • me lhtlkA.r ~-apm•şlsrdır. 

Parça 
halinde~i 

bez man .ulat 
Yalnız 22 vilayette 

toptan &atılacak 
Slblerbank Yerli Mallar Pazarları 

mUeascl'esl mUdUrlllğil lktı.eat VekAlı: 
Unin ttnı:lb!le mühim bir karar ver 
ml§Ur. Bu karara göre, Nazilli bu. 
ma fabrtJra.alle Kayseri ve Ereğli bez 
fabrlkalanndatı parça halinde im!ll e· 
dilmL' olan bez mamutlu ihtiyaç gö 
rUlen 22 vllAyete ayd.ın aya taksim 
edilecektir. Bu mallardan ya!Dıa bu 
22 vilA.yetln esnaf ve tUccarlan elle • 
rinde ticaret odalarından muaaddak 
wsikalar Uo alabilecektir. Verilecek 
partllenıı mecmuu hiçbir zaman bir 
tUccar veya esnaf lçın 250 liraUk bir 
kıymetten fazla olımııyacaktır. 

Tevziat her ay bqı bu Uç fabrika 
ıım toptllll ıatıı ınağazalan taratın· 

:1an mahallinde yapılacaktır. 
l.btiyaç'an ba§ka §ekilde k&rtılan· 

makta c;lduğund!Ul lstanbul ve Jzmlr 
vlla.yeUerl bu 22 villyete dahll edil· 
meml§tir. Fakat Ankara bu vllAyetler 
meyanında bulunmaktadır. 

zırlamıştır. Bu projeye göre ı.. Diln yap:lan duruşmada her :'1 
hiye müdürleri han<.!i derecede tacir de ıuc:larını tevf? voluna saır 
olurlarsa olsunlL 55, mülk; mıı, mahkeme tevkiflerlne ve mu
müfettişlerile kaymakam ve em. bakt!mentn de phitlerin celbi iç'n 
niyet müdilrleri • , bunların başka bir gUne bırakılmasına ka
ma.Q,Ş derecesinden bir derece rar vermiftir, 
ytlksek olanlar 58, daha yuk..rı Ancak polia refakatinde dışan 
derecelerle mUlkiye bafmUfett:!f- c;ık&l'dan Yako Bahar lle Abdul
lerl 60 Y11Wda ein ~didiae U:- • i&b blrdeiıblre kalabalığa kanp. 
bi tutulacaklardır. ta1c Jjrai etm~lerdir. 

----<>-......._......_...,.. .• - Vulyet zabıtaya bUdJrilmlı ve 

llltuat Veldllala 
tetllllderı 

Şehrimiıde bulunan llrtı ftt 
Vekili Hillnll ':"a:tır, dUı:ı öğle
den sonra SL.r.1er Bank ı.t&rtbul 
ıubeaiııe gelerek burada ak~ama 
kad=.r mc~ olr.ıuştJr. Bu sıra. 
da .. /ekilin nezdinde Qç aaat ka
dar devam eden bil' toplantı ya. 
pılmııtır. 

Vekil, bugUn de tetkiklerine 
devam edecektir. 

Bölge ba,kanı 
Ankaraya gitti 

Mmtakanm dlnkUSrU Feridun Dt
rtmtekln, beden terblyul umum mu. 
dtlrlUğtl Ue bul buualarda temu
ta !rulunınak tı.en busQD Ankaraya 
harekott &tmiftir. 
Kını.ıra dlrektOrilnllD Ankarada 

bllhuııı. m&U bu.suat bakkmda te 
muıar yaıı-oatı ~ylenmekt.dlr. 

iki munun akpm geç vakit pol~ 
çe yakalanarak adl"yeye ve ora • 
dan da tevkifhaneye teallm olun. 
mutlardır. 

ASKERL GE 
DAVET 

325 ve 326 doğumlu 
ihtiyat erat çağrılıyor 
Kadıköy A!lkerllk Şobeıdn:!t>n: 
Şubc-mize men.sup 32~ ve 826 do

tumıu mOııllm ve ga3Ti ;mlliıllm lhU· 
yat on.t talim için celp ve eevk oıu
nacal<la roı:. 

Koç AhmeUe onun ara.smda an- fazla çekinmemişti. Ko~ Ahmet ar 
eak üç d!Srt kulaç meeafe kalmıt- tık kendi ismini vermenin sırası 
tı; seslenmek, ıestnf duyurmak geldiğine bllkmettl. Arka.sma glz. 
gayet kolaydı; fakat şa§ırıp da lendiğl dal ve yapraklan kendisi· 
batırması, tellş etmeli ihtimali 

1 
nJ g~sterecrk kadar açtıktan son• 

vardı; bu takdirde, sabahın ıes • 1 ra llii.ve etti: rn1>1'lflmt tınr) 

sizliği .çinde, etraftan duyabilir - ml!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. 

Bu ~oğuml&r lçtn toplanma ruıı:ı 

8 Ntaan en Salı gUnU saat 9 dur. 
Eratın ~ı:ızu" geçen gUn ,.e saatte ıu· 
bede :ııı.zu bulunmaları, Tqrada bu.~ 

ıu::anıarııı derhal bulundukları yerin 
uker:Ik oubea!ııe mUr$caatlan, bu 
llln davetiye yerine kaim olacatJ, 
mez':~r ıünde m\lrae&at etmlyenler 
ııaklunda askeri kanununun 90 mcı 
maddeli t1;1.tblk edlleoett ııa.n olwıur. 

ler; daldan armut d!S~Urtır gibi ye. , 
re tndireblllrlerdl. V akıt 

Genç kız lçerde biris'lc kesik , Asım Us, bugUnkU mıı.kn!Minde 

kesik konuşuyordu. Aradan on ' "Manıtal Ba.doğllyonun lthamıan" 
ndan bahSQtmektedlr. Muharrir, lW· 

beş daJclka kndar geçince konu§- yan kabınesine nezarctstz nazır uta. 
ma kC!il-U ve Ro:r:ltıı şatonun ar-
kas'll1aki kUçUk kapıdan yalnız <:• 

lara.k ç ktı. Saçlarını lkl uzun ISr
gU yaparak omuzlarından gö6-sUne 
sarkıtmıştı. Sırtında koyu mavi 
renkte b!.r k6ylU entarısi, aye.kla.. 
rmda ayni renkte parlak pabuç -
lar vardı. 

Avlunun kÖ"IE'''nı'!e KO<' 
din bulun 1 ığu ç·nn rın 
kUmC!!" ao:;ru gitti: mp sın aç • 
u. Dışarı on beş kadar tavuk ve 
horoz, elliJen çok plllç fırladı. 

Genç kız kümesin bir kenarmdan 
aldığı y"'mi onlara attı; sularını 

tazeledı. r ., l . iklslnl ya -
kaladı; o... 1·dl, avucuı:. 

da yedirdi, bir aralık ya§hca bir 
kadın da onun yanma geldi. Roz1

• 

ta ona buı emirler verdi; böylece 
bir saat kadar geçti. Ancak oda 
hizmetçisi Konçltta kabvaltmm 
Jtazır olduğunu blldlrcUği zaman 
istemiyerek aynldı; içeri gitti. 

Ahmet bu mUddet içinde ve 

tile giren faşist part!stnln nutuzlu a· 
zumdan ı-~arlnaçlnln bir ıazetede 

bir mUddet evvel B&dofllyoyu flddet· 
le tenkit etnıi. oldu!!ıJnu, tt.lyan or. 
dularmın dUnkU genelkurmay retltılln 
de 't'rl buna auetealııde bun& cevap 
verdiğini, ancak bu cuetenln ntuıha· 
!arı hllkQmelçe toplatt.ınımıı qldu -
8undan cevab!11 mabtyetlntn anlqıla. 
mar!•'hıı ynz .. rnl< diyor ki: 

''llu defa :Xrlb ınıuım ~u,ollnl ta-
r~fı ,, t ' r n nl h 1 nn 
dan biri \ ın'Uılı do,tla1 rmıan el· 
lcrlne gcrml tir. !\farcı.al ll:ıdoğli· 
yonun Fnrln"riyc \'Crcırı ce,·ap 
bir kft( gt\n en•"I Atına ajnnsı ta. 
rafmdan neııırolunıJa. E!lkt ttalyan 
genelkurmay bfl'lkıtnınm telgraf 
haberleri arumda r,he çarpmıyaa 
bu ~·az1sı okanaaca neden dolayı 
,·:ulfeslnden l&tifa ettiği ve neden 
dolavı Trlbnna ~azet~lnln toplat
tmlılııt?, İtalyan ordmunan null 
MıSsb. udun bir balıraa geçh-. 
mekte balandala pe'k iyi ullıfl}J
J'Or. 

MııretııJ Rıt .. 'l•Uvo "" ... """'ve 
.. E lı('y a\'ld~at" tabiri l'P bitap 
eden bu vazmnda şöyle diyor: 

- BelıeJ avUM, harp itleri 

üzerinde ..tz s~ ~ylemezden ev
\81 benim ma!trem raporlann m 
muhte,1yatmı bllenlerden malfı· 
mat aJma'•lrğm IAznndtt, Ba ra
porlan görürseniz anlanımn ki ben 
orduda aerb~t bir tı blrlllf latl
yordum; ~·oksa körü körüne emre 
itaat de~L ltalyan ~enellnınnayı 
dljter han'!i bir memleket ıeael 
k1lmt"ymcfan sc,·lvece daha aşa!!ı 

cle""l'ir; ru ''l'Yt' ba tarafm ~lne 
f:u.l ıl -n•, .;'l Ulill'nmcr::t kabul et 
ın<'ı. Biz anc::ık böyle bir mUttefl 
kJn muhtemt>I :rardımma 1 t t 
edebiliriz: fakat topyekfın y rdı
mma değil. Zira topyel<fm bir ) ar
dım bir polltlkanm IOlla ltalyan 
mllcttnln aleyhine ~ıkar. Benim 
\'atanperverllk hlıslyatmı ve knl
hk rnaltammm f'llllrlerine harek"'t
lerlmi uydon!lak busu!lundakt ,ld· 
detıt anum !!be claha fa:ıla söyle-
meme manidir,,, • 
Asım Uı, Badot11yonun bu t&rizle· 

rintn daha ziyade Musollnlyl lıUhdat 
ettlğinl, ltalyan baıveklllnln Alman. 
tar elinde irade ve lhtlyn.nnı kaybe· 
den htr adam haline geımıı oldu~nu 
açıkça an'attıfın•, fakat bu tarzda 
nearl~ı-t yllpan muul bir kumandanm 

harp dlvtonuıa verilmesi llzımrelirkeıı 
Musolll"'lnln aadece pzete nUlh&larJ· 
nm top1ı:.turılmas1 Ue lkUta etmesinin 
auçlanru bilen insanlara mahsus kor
kaklık, sabır ve tahammUl g!511terdt. 
flni anıatarak diyor ki: 

"Bllh:ı sa Almanlano taQlkl ile 
IJatlı)aı son Akdeniz mabuebeelnde 
ttalyn.n barp ftloMınun en krymetU 
onsurlannı ka:ybettlğl halde tnılU:ıle
rln n kütl\k blr baaara uframa4ık 
tarı ~ Afrllm.ıta blltUıı ttalyan tm
par t ırluğıın ın eldt>n çıktııtı anlatd
dıktaıı tıOnrn bu hyanki\r nklr)f'r da• 
ha zl~'tıde ııahnsmı genı,ıe~ktlr ve 

nlba)et ttalyan nrchnunun bir gGll 
kendi kinden çöktUğU, onun o8laaeal 
ile beruber faşist ltalyanm da ydol • 
dtfı f:Örill«'Cektlr. ltalyan mllh!Uae 
lllg olmana anavat. m lrurtarabllmels 
için glSrthılUde bundu 1ıafka oaN 
kalmamı tJr• 

Yeni Sabah 
HO~tt.ytn C&lılt Yalçm, 11ngi1S. • 

ll'ranstt mUnuebetlert" baflıklı yasr 
mıda, lngl"tere ile Fransa araamdald 
mUnıı.setıp•Jerln maatteellStlf bır tUrJtl 
d~elcmedl<'finl, bir ld"al harbine gtrl· 
~en ::-ı de vı .. tten lrıh ,(d eden Frana-

:ıun ayakta kalan bttkbıetb:ıde hıgt • 
llslare ka!'fJ gtddetll btr nefret bql&· 
d.ığmr lfarepJ Petentn l"raneq do • 
nanmuı t'"" bam P"ra.ıımı oaıertııı, 

Almanlara terketmed111Dl. stra tıwıun 
bir vatan batnllli oıacaıuu dUıo.ne • 
cek kadar namualu olduğunu, fakat 
tıer ıeye rağmen lngtıtere aleyhinde 
hareket edecek ftreatı k&çırmadıguu, 
gtblkll AımanlaN mOm&§lltta buhmul 
maz, r.z çok 1f birliği yapılmaza lf· 
gal &Jtm<!aki Frenaa ile cllr Framız· 

ıarm ftalyetinlD tecıı f&l'tlar lçlnde 
kalabll~ğtnt anlatarak .azıertnı 

ıeyıe bitiriyor: 
''FralılUUll ........ ale)'tıladeld 
me1ıletf llOll zamanlıı rda bir kat 

daha artt1o Devlet releJ Mıırepl Pet4-
IWI 18mt artdı pek lfltilmez oldlL M11-
avlnl .\mlraJ Darlan onu sölgede br 
takıyor gibidir. Franaanın resmi aab

lllleıtade littlk~ artan lnglltere • -
le)1ıtan ~h-atta Amiral Darlanıli 

...... ~ .. lııaaaatleıtala 
• lllr rol oyn&IDMI alda pllyor. Za.. 
ft8I Franea. llagtbl tlJle Nyle bir 
....... ~ dlıraı- ba .._.... 

...... lqlıterwla ~ - -,.... ...................... ... 

...... ..,... lılıD .... __ 111 

- .,. ............ Mr tuta.......,.._ 
e.litı. Pnwm ı 1111 Uııatm ... • 
rlacle tutu .............. ..... 
mryortar da bhflldtrl .... ...... .. 
uğft,ıyarlar !" 

tlütlclar Aekerllk Şobet!llnclftlı 
ı - 32:S • 326 dofumlular (aağ'lam, 

sakat, 1allm ır·yn llllm> bUtUn m
ıutıar taHm için sevked!leceklercllr. 

2 - Toplanma JÜDU 8 Nlaan 8'1 
SalJ ı1Uıtıdl1r. 

3 - liugUnden .anra gelecekler ha· 
kaya -.yı~k kanuni muameleye 
ta.bl tutulacaklard•r. 

f - Bu Ub davet mahiyetindedir 
Davet cetvelleriyle davetten haber o. 
tUJtmuın: beklemlyerek toplanma stı· 
nQııde tubede bulwuııalan il&D olun;ar. 

BeJVfla l'erlt Aekerlllr Şabealıuleaı 
1 - Gerek ulcerllk yapsm ve gerek 

!ıer !Itır,; btr Mbeple ukerllk Y•P"' 
mum taıim mauadiyle J28 " ne 
dofumıu~ar ulcere eevkedllec:eklerdlr. 

2 - Şubede toplanma ,una ı Nl
hll 00 lalı fÜDUdllr. 

3 - 8 Nteu Hl de aeTkedlleoek 1ıa 
erata ellUe vertıecettada elblaelertlll 
almalc Oııere annı edenlertD 1 Ntaa 
'" T NiRD &Unlert pbeye p1me1erl 
lblTacSw. 

Bul\dan bqb kendi 'ftl:IJ'eUat tQln 

bir "Y 90l'Dl&k ı.ttyenter de ba ıtm. 
lerde tul'eY9 gelme11dtrler. 

f __, To L-uıma gtlnU ... lmlyenlertn 
..ıcerıtk kanununun 90 mcı m rtde; 
muclb!n~ ~za ~receklerdlr. (•298) 
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Hadiseler 
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\Je Tarih ................... 

Afil ve llltlyarblr ... 
Bir müddet evvel kODl§u sü. 

tunlarda acıklı bir aşk macerası. 
nın hikayesi çrktı: AmerLkah bir 
k1% ve bir delikanlı n.şanlanıyor· 
lar; hatta biraralık düğünleri 
)apılacağı ~ırada önüne geçile
~en h~diseler yüzünden bir. 
Jee9miyorlar. İkisi de yetmiş 
~larma geliyor. İhtiyar kız 
lllutlaka evlenmek, elli sene C\'. 

"el kendisine hediye edilen gelin 
eltiieeini giymek istiyor. Lakin 
abaiçlı adam sevgilisine şunları 
~r: 
. ''Ben seni hala. ilk defa aşkımı 
itiraf ettiğim zamanki gibi sevi. 
l'<>rum. Fakat ne yazık ki çok 
~iş bulunuyorum. Bu de· 
JJ§i'ltlik ruhumda değil. çünkü o 
hel' zaman genç kalmıştır, fakat 
benliğimde, vücudumdadır. O 
~ gj.içlU kuvvetli bir adam· 
cbın; ibugl.inee bitkin ve hastalık
lıymİı, güçlilkle ayakta durabili. 
~; ıhayat yolumun üstünde 
ölUnıün uğursuz .gölgesini ve ka_ 
tanhğını göriiyorum. Kendimden 
ilana hiç bir şey veremem . ., 

Mektubun bundan soN'3ki kıs. 
~d~ öteki dünyada. buluşınak
tan, kendisinin daha evvel gide. 
tek bckliyeceğinde, ruhlarmm 
Et>edi olarak birleşe<:eğinden 
ba.ıısedilmektedi r. 

Fa!•at yetmiş yaşındaki ihti_ 
far krz bu sözleri hiç iyi karşr 
aınamış: nışanlısını dAva ede. 

l'ek yüz bin dolar tazminat iete. 
tnişt.ir. Mahkemede demiştir ki: 

- Ahrette birl~k çok gu· 
~bir şeydir; fakat ben aynı 
t:si~1 yapsa bile yer yüzündeki 
bırleşmemi7ıden feragat etmek 
ıstemiyorum.,. 

Böyle hadiseler ve çiftler ar; 
d~ldır: gönül bir süvari. vücut 
bı.r attır. At mutlaka ihtiyarh
~or lakin süvari ~k zaman genç 
kalıyor. Bu hadisede yetmişlik 
adam diyor ki: 
. - Ben gencim, lakin atmı ;:ı. 
lıYarladı yerinden kalkamıyor; 
onunla aşk yolculuğuna hele ya. 
'l'Jşına çıkarsam gü!Unç olurum. 

Bajdat., 3 (A.A.) - Taha Pa
şa Elbqimi lr&bineyi teşkile mu
vaffak olamamıştrr . 

Bazı generaller bir hükumet dar 
besine teşebbüs etmişlerdir, Bu 
bapta tafsilat yoktur. lrak kral 
naibi Bağdattan aynlarak Bıuırn
ya gltmiftlr. 

Suriyede 
çarpışmalar 

oldu 
Halet Bey Ba-şvekil 

tayin edildi 
&yrut, 3 (A.A.) - Ofi : 

İaşe maddelerinin dağttılmasın
da.ki teehhür dolayuıile bu sal::~h 
Beyrut'ta tezahürler olmuştur. Po. 
!is ve jandarma ile ter.ahlirclile>r 
arasmda bir çarpıflma vukua gel
m.İı§ ve tczahürcU!erden iki kişi öl
müştür. Sükunu iade için askerin 
mildahale8i icap etmiştir. Siikfın 
yeniden teessür eylemiştir. Fa.kat 
mağazalar kapalrdrr. Sokaklarda 
devriyeler gezmektedir. 

* * * 
Beynıt, S (A.A.) - D.N.B: 
Franeanm Suriye yüksek komi

seri, yenj htlkfımet reisliğine Ha
let Bey Alam'ı tayin etmiştir. Ha
let Bey, kendi arkada.şlannı biz· 
zat kendisi tayin hakkını hai7. bu 
Junmaktadır. 

italyanlar 

İtalyan deniz ataşesinin 
geri alınması İstendi 
Vaşington, 3 (A.A.) -- Ameri· 

ka hükfuneti, tayfaları tarafın

dan batınlan İtalyan vapurları ha
disesine karışmış olduğundan do -
layı ltalyanm Amerika deniz ata
şesini derhal geri almasını iste -
mi.ştir. . 

Reisicumhur Ruzveltin emirleri 
üzerine hareket eden hariciye na
zın Hal bugUn İtalyan büyük elçi· 
sine bir nota vererek deniz ataşe
si amiral Alberto Lais'in derhal 
geri almmasmı istemiştir. 1talyan 
deniz ataşesinin Birleşik Amerl -
ka limanlarındaki İtalyan vapur -
larmın mnrettebatı tarafından ba
tırılmasına kanşmış olduğu ileri 
sürülmektedir. 

Hariciye nezareti tarafından bu 
notada nmlral Lais'in Vaşington
daki ltalyan büyük elçiliği deniz 
ataşesi sıfatile bulunmasının Aml'· 
rika hükfımelincıı anu edilmediği 
bildirilmekte ve• İtalya hükumetin
den amiral derhal Amerikndan 
alması istenilmektedir. 

Notada, bazı kimselE.'r tarafın
dan Amerika kanunlarnırn ihlaline 
amiral I.-ais':n de karışmış olduğu. 
na dair Amerikan hükumetinin ma 
IUmu olan bazı vakıa ve hadise -
lerden dolayı mezkur tedbirin a· 
lmdığı ,.e amiral I...ais'in Amerika
da bulunuşunun artık AmP.rikıı hU· 
kfımeti için memnuniyet verici ol· 
mıyacağıırn RuzvPltin karar verdi
ği iliı.ve edilmektedir. 

Hal, gazetecilı:>r toplantısında 
notayı bildirirken, Amerikadaki 
mümessil Alman memurlarına kar
şı da böylP. bir tedbirin alınıp a · 
lmmıyacağı meselesine şimdilik 
tema~ edemiyeceğini söylC'm~tir. 

haf yanlar Amerikadan 

O ayrılıyorlar 
rtatarkta ~~rt. içinde :Se\~Orl<, s (A.A.) İtalyan kon. 

178 tayyare kaybettiler ı;oloslu}t memurıarilı- !tnllya.n 
• •.J. gazetecileri \.'e Roma hUkiilDf'tlittn 

Lond.1a, 3 ( A. A.) - Salcihi_ teknlsyenlerile ilk tebliğde Amerikayı: 
yetli mahfillerden öğrenildiğine terk için hazırlanmnğıı davet edilmiş_ 
göre Jtalyanlar Orta Şark sah· lerdir. Mihver devletlerinin Birleşik 
nelerinde mart ayı zarfında 178 A:nerika ile blr inkttaın pek yalan 
tayyare kaybetmişlerdir. Bun- bulunduğu hakkında hissettikleri en. 
larm 125 i İngiliz dominyonlar dişe Almanlİırın tahl!yesi ve ltnlyan 
hava kuvvetlerine mensup pilot. memurlannın da bavullarını hazır 
lar ta.rafmdan düşüriilmüştUr. bulundurmalan hakkmda emir almı~ 
21 İtalyan tayyarelerini tayya. olmalaıile esasen sabit bulunmakta 
re da!i ıbataryala.-ı tarafından ldlysc de verilen bu yeni emir İtalyan 

1 
iekat edilmiş ve 32 tayYare de ' diplomatlarına vaki Dk daveti teşkil 
yerde tahrip olunmuştur. eylemektedir. 

Japon H k. ·· ·d l 
hariciye nazırı • e. ıme gore. _ı ea 

Bugü~Ro~ad~n lZdlVQÇ ve şartları 
Berlıne dondu 

Roma, S (A,A.) - D.N.B. bU
dtriyor: Yazan: Dr. RASiM ADASAL 

Japon hariciye nazırı B. Matsu
oka bu sabah saat 10 da Roma 
dan, ayrılmıştır. Kendisini selam· 
lamak üzere hariciye nazm Kont 
Ciano, faşist partisi katibi ve dev
let nazın Serena ile diğer bir çok 
zevat istasyona gelmişlerdir. Mat
auoka şiddetli alkL5lnr arasında, 
teşyie gelmiş olanlarla veda et
miş, trenin hareket dakikasrn:ı 
kadar Kont Ciano ile konuşmuş
tur. Nihayet iki hariciye nazırı 

samimi surete biribirinin ellerini 
srktıktan sonra Matsuoka hmıusi 
trenine binmi-5 ve Japon ve İtal
yan milli marşlarını dinliyerek 
Romadan uzaklaşmıştır. 

* * * 
Bertin, 3 (A.A.) Matsuoka cu. 

ma gUnU Berllndc beklenmektedir. 
Berllnde mUzakerelel' yapılması muh 
temeldir. 

Geçenlerde 
Musavvadan ayrılan 

iki ıtalyan 
, 

destroyeri 
batırıldı 

Loııdra, :; ( A.A .) - Amir allı· 
ğin tebliği: 

Şarki Hindistan başkuı.rnıı
danhğmın bildirdiğine c;-öre. t:ıy. 
yarelerimiz tarafından bir ltal. 
yan destroyeri batınlmır, \'e 
ğer bir İtalyan destroyeri de 
batar bir halde bırakılmıştır. 
Her iki destroyer de gecenlere~ 
Musavvadan ayrılr •. ıslardır. 
Düşmana vnrdirilen bu zayiat, 

dünkü tebliğde tahribedildi,"tı 
bildirilen Pant.era smıfındak: 
dcstroyerden ayr;ıdır.. 

Bugtin en gürbüz dNikanlılarmr 
ııenelcr süren istila harplerinde 
ıildünneyi bir ideoloji sayan mem. 
lcketlerde bir taraftan da bekar
lığın §iddetle tabdid edildiğini gö
rüyoruz. Japonların, ölen ve ha~ 
beden bekar askerleri evlendir -
mek için Çine bir sürü kadınlar 

gönderdikleri gazete havadislerin. 
dendir. Bu gayret ahlA.k, estetik 
ve tıb tel&kkilerlne göre oldukça 
aykırıdır: çünkü insanı alelade bi. 
yolojik bir mahlfık tcl&kkl etmek· 
tcdir. Gerçi öjenlzmin vazifesi de 
ferdin sıhhat ve istikbalinden zi -
yade, cemiyetin tekamülü ve saa
d('tidir. Hayvanlarm ıslahı için da .. 
mızlık nümuneler tedarik etmek 
hususunda baytarlarm aldığı ted
birler insanlar için de faydalı ve 
mUmkün görülmektedir. Binaene
leyh ilmi öjenizm yani ırk 18lahı

r.ın sayesi alabildiğine insan sürü
lerini evlendirip çocuk sahibi yap.. 
mak değil, sıhhatli bir nesil vü -
cuda getirebilen kusursuz insanla· 
rı çiftlPştirmckten ibarettir. Al -
manyadn 14 temmuz 1933 kanu • 
nuna göre iğdiı:ıl istilzam eden ruhi 
haııtnlıklar şunlardır: 1 - 'Veladl 
nıhi gerilikler yani budalalıkla • 
rın envaı. 2 - Erken bunama. 
3 ~ıani ve meliınkoli gibi dey. 
ri cinnetler. 4 - VelAdi körlfik 
ve sağrrlrklar. 5 :__ Gayritabii ve 
gayriihtiyari hareketler göeteren• 
ler. 6 - Vahim malfıliyctler. 7 -
füızı moral dalaletler. 

Ru mali'ıller bir reis, alelade 
hır hekim .... e irslyet meeeleainde 
m ttrhaM18 diğr bir hetdmlerden 

nıüteşekkil olan bir mahkemeye 
Vaşington transatlanti- veya heyete sevkedilir: etraflı mıı. 

ği askeri nakliyata 1 liımat alınarak tam muıı.yne yapı-
tahsis edildi 

1 
ırr ve ameliyata scvkedilir. BütUn 

Ncvyork, ,, ( A.A.) - Stefani • Bu makale aeıiat mra Ue §U clllt-
ajansmdan: n•anmızaa çıkmıştır. 28. so. biı1ncl 

''Vaşington'' transatlantiği. nun, ı, 6, ıı, 13, 18, 22, 25 lldnd· 
Broklyn limanına vasıl olmustl .. r. " nun. ı. 3, s. ıı. ı7, 22, 2f. 26 §Ubat. 
Orada askerl nakliyat icra ~('- ı. 2. •. 6, s. 10. 12, u, 16, ıs, 20, 
cek hale ifrağ edilecektir. 1 22, 2-ı, 26, 31 mart ı, S nl.aan 

ala.kader hekimler bu ırsi hasta -
lıkları bulaşık hastalıklar gibi bıi.. 
dirmekle miikelleftir. Alma.nyadn 
her sene binlerce takim yapılmak 
ta ve bu suretle on sene zarfmda 
ıı l:m tasfiyesi mümkün olacağı 

sanılmaktadır. O halde izdivaç sıh· 
hati ve dolayısiyle neslin tekamü
lü için bazı yerlerde alınan öjenik 
tedbirlerden beri kusurlu erkek ve 
ya kadının iğdiı; edilmesi ve an .. 
cak ondan sonra izdi\'nca mtisaade 
verilmesidir. Bu dar sayfalarda 
bunun fayda veya mahzurln.n hak
kında mtinaka.sasmı yapacnk deği.. 
liz. ÇünkU bu mevzuumuzun hudu
dn dışında kalan muazzam bir irsi
yet meselesidir. 

Yetmişlik kız ise hulya ve rü· 
l'a aleminden kurtulamamı-=tJl'; 
atnıın ihtiyarladığmm farkında 
t\etildir. Acı hakikatten haberi 
~oktur. Böyle insanlara her za
bıan rastlamak mümkündür. 

- Peki ya onu Bevemc>uıenb;? 
Ve Cemil Sermet gayri şuuri 

bir hareketle genç kızın küçük el. 
!erini avuçlan içine aldı: 

AHRETTEN 
Sermctti ve nihayet kendini tahlil 
ettiği zaman sebebini pek iyi an. 
lıyamadığı hislerle Sermedi düşüne 
düğünü ıstırap çektiğini gördü. 
Scrmet yavaş ya\·aş genç kızın 

gönlüne kayınrştı. Şükran sevdiği. 
ni ve sevildiğini anladı. 

Diğer izdivaç tedbirleri arasm
da nazari mahiyette olmakla be .. 
raber, ailelerin terbiyesi do m~·
zubahsttr. Maliıllerin izdivaçları a.. 

teybine, bu şartlar Oahllinde evle. 
necek olanların çocuk yapmama • 
tarı lehinı~ verilecek konferanslar, 
ıışrcdilecek risaleler, umumiyetle 
aile ocaldan içindeki cinsi terbi
ye de zikredilebilir. lzdiva.çtan ey. 
\'el namzetlere verilecek olan 
(sıhhat cUzdaru) gündn gUne her 
yerde taammüm etmektedir. Zaten 
bugüne kadar memleketimizde de 
frengiWerin' muayeneden evvel 
evlenmeleri memnu idi ve kanla
rında bu mikrobun menfi çıkması, 
müspet olduğu takclirdr izdivaç 
talibinin eV\·eliı. tedaviye tabi o1· 
ması şart koşulınaktaydı. Bundan 
başka her iki namzedin diğer ma
lfHiyctlerden mamm olması da §a• " 

yanı temesıüdlr; neteldm (idea 
ttp) i istihdaf eden bu şartın son 
zamanlarda Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Veki.leti tarafından neşre
dilen tamimde ifade edildiğini gö.. 
rüyoruz. Fakat inaanm roht int;i.. 
sacmı, cinsi kudret ve meyelA.nla. 
rmı g()steımesi bakımmdan bu ar
zu nu.arl gibi görünmektedir. Bü
tlin bu tedbirlerden ~a doğ. 
duktan sonra çocuklar hakkında 

devletin aldığı bütiin sıhhi tedbir
ltt, sefalet mahrumiyet ve muh
telif hastalıklarla mücadele ve sa. 
irede (öjenizm) in meşgul olduğu 
esas mevzulardandır. Doğanları 
yaşatmak, sağ].am bir neefl vücu
da getirmek hususunda sporun 
yardımlan ve faydalan da her 
gün müspet misallerl lle görün • 
mektedir. 

Meshur Fransız şairi Hugo. 
l\un Matmuel Jüliyet Drue ite 
otan aşkı da yanın asır sürC:::ı. 
\riktor Hugo on dört yaşında a. 
kacıemi mükafatını, yirmi ya· 
~tn<la on sekizinci Lui'nin tahsi
llatını kazanmış; parlak ve heye. 
ca.Jı bir şöhret sahibi olmuştu. 
l833 et ''Lüres Borjiya" imnin. 
deki piyesi Pariste Port Sen 
Marten tiyatrosunda oynanıyor· 
du. Artistler arasmda Kontes 
~egroni rolünü alan yirmi yedi 
l'ıtşmda. 7.3rif bir kadm vardı; 
llıuharririn gömnü ~; ko
lluştuğu zaman onun 7Jekismı 
da görünüşü kadar parlak ve in. 
~ buldu. O tarihte çoktan vli 
~lunan Hügo bu kadınla seviş. 
tı: ikisi de biribirlerini bütün 
fUhlariyle, kafalariyler dil9Unü~f 
'1'iyJe seviştiler. 

liügo bir çok eserler yazılık. 
tan sonra 1841 de Franaız aka· 
detnisine. 1845 de i.yan meclisi
tıe lza olmu.ştu: siyasi hayatta 
ela parlamıştı: derlıok~ parti. 
~ büyük bir hatibi sayılıyordu. 
'l'ens Lui Ponapart'la beraber 
~h:ştı; lakin onun üçüncü Na· 
l!olyon namiyle imparator oldu
frunu ve cumhuriyete ihanet et. 
t ğini görünce aleyhine döndü: 
~akalanıp idam edileceği srrada 
~?'üksel'e kaçtı. Sevgilisi de he. 
itlen onun arkasından gitti. !ki 
~gili daha sonra FraManm §i" 

~alinde olup İngilizlere ait ol2.11 
k:tnsey ve Jersey adalarmdn C! ~ 
~aber yaşadılar. JUliyet aynı 
~llıanda omm ki.tipliğini yapı
~0r-du; eeerlerini kopye eıclfyor. 
du. Yctmi~ yaşlarına geJdiii a· 
ttlan bile ~a~ * ' b' 'I?, 

- Dü~ bir kere. dedi. Da • 
ha önünde çok va.kıt var ŞUkran 

1 . ...·-.§ )( .-...~ ___ ., 
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- Aynı aileden değil miyiz Ser. 
met! Bilmen laznn ki, bizim için 
verilen bir sözün kıymeti çok bii. 
yüktür. Ben 95zihnU verdim. Artık 
serbe8t. değilim. 

Bu aözler üzerine Sermedin yü. 
zü birdenbire değişti. 

_. Aynı aileden olduğumuz hal. 
de bana böyle bir şey öğretmedi -
le- yavrum dedi. Ben kayığımı da. 
ima arsulanma göre idare ettim. 
t~e bunun için sakin lkilane ya. 
"31lan hıı.yatlarm C8Mlannı da bi'• 
miyorum. Fakat benim de kendime 
göre bir karakterim var ve ben 
bu karakterimin Mnrettiği gibi lıa. 
yatta hiç kimseyi aldatmıyorum. 

- Ben kimseyi aldattım mı ki, 
Sermet! 

Bu 8ÖZlel" aert. bir lisanla ve mey 
dan okur gibi söylenmişti, 

- NJpnlı olduğunuzu benden 
saktadmız. bu hareketiniz dürüst 
değiidi. Hiç dili§Unmediniz ki., ni· 
bayet, bir gün ... benim, size.. her 
ikimiz de genciz değil mi Şükran ... 
sonra üstelik sen gtlzelBin de, ta. 

bii bütün bunları ımk9.la biliyor • 
sun.. takdir edecek kadar zekaya 
malik olduğuna da hiç şüphem yok. 
Ben de seni serbest zannediyor • 
dum .. hiç düşünmedin mi ki, niha. 
yet ben de bir gün,.. seni sevebi· 
lirim, 

Şükran titredi, fakat bu defa 
da naza'rlan hiçbir hicap hissi ak. 
settinneden Sermedin gözlerini 
buldu ve kısaca: 

- Hayır, dedi, Bunu hiç düşün. 
medim. 

Ve Şükran doğruyu eöylüyorou. 
Hayır, hakikaten Sc:-nedin ken • 
disini sevebileceğini bir gece ev . 
veline kadar dil§Ünmemiıı, fakat 
nihayet Sermet: "Bana hayatımı 

kazandıran ümit ve çalışına zevki 
veren sihir sizsiniz" dediği zaman 
genç adamın kendisini Revdiğini 
anlamıştr. 

Şükran o z:ı.mana kadar tahlil 
edemediği bil' hisle kendisini va -
kalarm ·cereyanma bırakmış ve da
ima sadelik ve dürüstlük ile ikti. 
fa etmiş hiçbil:' zaman için nişan!·· ============= 1 sı Necdetten başkasmı sevebile. 

zerTe kaybetmediler; biribirleri. ceğini zannetmemişti. 
ne yucbklarr mektupları oku. Nişanlanma meselesi Şükranda 
yanlar onları yirmi otuz yaşla- 0 kadar .küçU:k bir yer işgal ctmi§
r~ eamrlardı. On dokuz sene ti ki, bunu Sermede olduğu gibi 
sürgUn hayatından eoınra Fran. t .w • 

saya beraber döndüler. Jüliyet ~ aileainfn diğer efradına da bildır_ 
1883 dıe 77 ft HUıgo 1885 de 83 mek lbumunu hissetmemişti. Nec. 
yapıda olduktan halde öldiileı·. det döndiiğü zaman hC'r'kes vazi • 

Kaıl.ir.can Kallı )'cti öğrenir, diyordu. Soma. Şük. 

randa Necdetle muhakkak e ... ·ıene
ccğini herkesin bilmsi lazım oldu. 
ğu gibi garip bir kanaat vardr. Öy. 
le değil miydi ya, mademki söz ver. 
mişti. Artık bu iş muhakkak ola . 
caktı. 

Şükran Necdete kızkardeşiy~5 
gibi mektuplar yazar ve Güzid~ 

teyzenin de kontrolünden geçen bu 
mektuplara Necdet seyahat hatı

ralan ile cevap verirdi. Mektupla. 
nnm bu. sekilde kontrolden geç • 
mesi Şükranı hiç müteessir etmi • 
yordu. Çünkü bir günden bir güne 
de mektubuna biraz sevgiden bah. 
seden bir kelime ilave etmeği dli
şünmmişti bile. 

Fakat birdenbire Şükranın kar_ 
şısma bir de Cemil çı:lmuştı. Cemıl 
Sermet Necdetin, Şükranın tanıd•. 
ğı diğe"r büliln C'rkeklerden barr. 
baııka bir insandı. Cemil Sermet 
evvela bir muamma sonra da bed. 
baht bir adam olarak Şükranı ala· 
kadar etmişti. Şükran bunun Uze _ 
rine iyi kalbinin aksi olarak genç 
ndamm ruhunu tedavi etmeğe ona 
bir kuvvet teselli \•ermeğe bak • 
mı3tı. Bu Şükran için ufak bir va. 
zlfo idi. Fakat günle'!" ilerleyince hu 
ufak vazife Şükranın bütUn saat. 
!erini işgal etmeğe başlamıştı. Çfuı 
kil gene kız bu vazifeye blltUn dii· 
gijpcesini, bUtUn kalbini bağlamı!1 
diğer jşleri, düşünceleri bir kena -
:ra bırakmıştı. Bütün düşüncesi 

Fakat buna rağmen de"nhal: "Ser 
best değilim!" demek cesaretlıtj_ 

kendisinde bulamadı .. Bu tatlı ril· 
ya içinde bir gün ol•mn daha ya ~ 
amak ona zevk veriyordu. Kalbi 

o kadar hafifti ki, gününü daima 
penbe renklerle süslU görüyor, gön 
lli ferahlıyordu. Fakat nihayet 
Needetin gönderoiği me-ktup onu 
pek acı ve ani olarak bu uy'kusur. 
dan uyandırdı. Şükran belki kal • 
bini bir tarafa kaptırmış, fakat 
kimseyi ne Sermedi ne de Necdeti 
aldatmamrştı. Bunu eok iyi hisse _ 
diyordu. Şimdi önünde bir vazife· 
'ii vardı .. Onu yapacak. Necdetle 
evlenecekti. Çok ıstırap çekiyor • 
du .. Fakat bu ı.stırabr da kendi der. 
dini dilı:;Unmekten ziyade Sermedin 
muztarip olması ihtimalinden gr. 
liyordu, Şükran da muztaripti. Fa. 
kat SC'rmet i~in bu ıstırabı çeki -
vordu. 

Ştiran salondan çıkmış bUyUk bal 
kona gitmiş, başmı elleri arasına 

alarak bir kenara dayanmL5tı, Ser_ 
met yan aralık kapıdan genç kızt 
st-~Tedivorou. O anda duymakta 
olduğu büyük acıyı tPfrike imkan 
yo!ttu, Sanki vUcudu büyük bir 
yorgunluktan .sonra harelı::etsiz kal. 
mr13 kalbi tamamen bo§alm~tı. u .. 
fak bir hareket yapacak kuvveti 
bile yoktu. Hayatmm Ştıkra.na bu 
kadar bağlı olduğunu yeni takdir 
ediyOIW, (llemmt "9'). 

Öjenik ve ideal izdivaem sıhhi' 
ve manevi şartları baştan başn 

bir biyoloji, bir tababet, bir psi • 
koloji ve bir içtimaiyat meselesi. 
dir. Ve insanhğm en mühim idea· 
li de budu!'; çünkü insan, içtima" 
sevkitabiilerinin mükemmeliyeti < 
nispetinde hakiki insan sayılır. 

lşte görülUyor k1 şuurlu ve bıl. 
gili bir hekim herhangi bir izdivn· 
cın istikbaldeki seyri ve neticele· 
ri muvacehesinde daima müşklil 

bir mevkide ve çok defa bir nevı 
kehanette bulunmak mecburiyetin
dedir. Çünkü sıhhatli iki gencin iz· 
divaç talebi karşısında yalnız ba· 
şma olarak bir hekimin vercceğ ' 

karar nihayet tıbbidir. Onun icir 
sal8hiyettar bir heyet tarafmdan 
muayene ta.mftanyız. Çok kerf 
ruhumuz bütün tezahürlC'rinc ait 
köklerini uzuvlarımızdaki sıhhat 
veya maraz ısıklanndnn almakta. 
dır; binaenaleyh her hu8U.9ta ve 
bu meyanda cinsiy<'t ct'phesind<' 
heyet karariyle sağlam olan V<! 

izdivaç arifesinde eşi ne nıhan da 
anlaşnış olan erkek ve kadın iki 
insanın mes'ut bir aile yuvası 

kurmaları kuvvetle muhtemeldir. 
Son sözümü söylemiş olmak ic:in 
mevzuumuzun başındaki izdiva~ tıı 
rifini tekrarlamakta fayc!a "91u. • 
~: Maddi ve manevi manada 

- T.,(ltf oı saııf"vı cooirini.:: -
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tahliy 
di 

Kuhlı-e, 4 (A.A.) - DUn tıltşam 

ne§t'edllen resmi bir tel::a:ğde Bingnzi
ntn İ'l w: kuvveti ri tv.rn!mclan tah.. 
liye cJildıb irllmektedir. 

Taht.ye Alnıan w ltalynıı fn.Jl~ kuv 
vcUerinin tanklnrın i1'tiraklle ynptık 
lan bil)1il< bir ta!lrruz kal'§LSmda vu· 
kuhulrııı.ştur. 

ln61lıtler, I3lııgazlde' · bütün iıışe 
ve mu•,immat dcp'>la':'lnı tl.\hrip et · 
tikt n ı;onra şeıı!rdcn uzaklaşmışlar· 
dır. 

Kahire, 8 (A •• ) - Orta şark 
1 iliz !.lmumi knrnrglihmm tebli-
ği 

I ·ı:. ada, ilrri kıtalnrmıız, Age
d9.bi nrn şlınnldı>ki mevzil"r il. 
zerin<.' g ri çe:kilmişlc"dir. Bu ha
r"k U, dü-:ıman motörlli kun·etleri 
takip ctmi tir. 

Eritrede, bilyült milttarda ffir 
almmı tır Bır çok dU ;mnn nskeri 
de sanlını ve yakalanmıştır. B -
) ilk miktarda top vn diğer harp 
molzemrsı iğtinam Pdilmicıtir. Ho.
rekD.t, Asmaranm cenubunda de
vam etmektodir. 

Hab §!standa. il~ri krtalnrmıız 
Adi3ababayn 290 kilometre me~ 
safede demiryolu Uzerindc Miesso
yu i gal etmiştir. İleri hareketi
miz devnm etmektc-dir. 

AD1Q \JIAB \YA l>OGnu 
Nan·obı ( .A.) - Şark! Afrika 

İnglll.z ve İmparatorluk kuvvetıerl 
umumi kararglhınm tebliği: 

Javc>llo bb1gc inde, dört sant Uren 
bir muharet>OOen sonra, Soroppayı ış_ 
gııl etUk. D~manm zayiatı 60 ölU 
ve yaralıdır. 17 beyaz ve 200 yerli 
esir aldık. Dlirt top ve birçok mitral· 
yöz iğtinam ettik. Bizim knyıplanmız 
ehemmi~ et.sizdir. 

Ncgel1i bölge inde, kıtaıanmız, bir 
dUgnuı.n kuvvctlne muvaffakıyetle hU· 

cwn etmiştir. DUşman, 28 ölU zayiat 
vermiştir. 50 asker esir aldık. 

Çargamba günü, kıtalarnnız şarkt 

SomalıdE temizleme faaliyetinde bu -
lunm L' ve bir yeril müfrezeye hücum 
ctmı,ıerdlr. D~man. 10 aıu \crm!§_ 
tir. 96 kişi esir aldık. Tü!ekler hafif 
makinell tlliekJer ve 70 deve iğtinam 
edllmi,Ur. BiZim hiçbir kayıbımız 

yoktur. 
Harar cephesinde, Adlsababıı_ya doğ 

ı:'fı ileri hareketimiz devam etmekte· 
<tir. Rı at h:ılinde düşmanın yollarda 
ynpt.ıgı geniş hasar, lsUhktl.m ve llerl 
knalamnız tarti.!ındnn mahirane bir 
surette ve sUrntıc tamir edilmekte • 
d r. Hiçbir yrrde uzun teehhür olma-
ını.11tır. \ 

Alıaıın ,ııcııı haberle.re gljre, İtalyan.. 
lar, hırnayc taıcplcrinl, İtalyan aleyh 
tan ycrlllerln intikam almn.ğa kalk -
malanna ve aynı zamanda hem a"J • 
kerlere ve hem de slvlliere hücum et
mclerıne kuvv ... Uerlmlzin m!uıl ola _ 
mıynft klan kadar fazla geciktirmek 
tedirl r. 

Ko ı Taıe ı 
(llsş tarafı 1 ncide) 

nin teklifini knbul nmlştir. Şim -
~ilik kabinCdP hıçbir değişiklik ya
pılmıy c 1ı znnnc>Jlmektedir. 

lludıı.ııcştf' S (A. A.) - Polis 
l}elıirlerı·knr.ıı1mnya ha·ırlanıak ü~ 
zere tedbirler almıştır. 
lWN'l' 'l .t.;LEKl lNTlHAU EDECEGt 

G.LCE ızcı ELı.tSELEIU:Nt 
llAZil'LA Tl\IIŞ 

Budnpt"Şte, 4 (A.A.) - Haber ve
rildi " göre Kont Telekt evvclkl ge. 
ce yatmazdan CV\cl u,ağu'.!ı ertesi 
gllı:! iç r. izci elbisel"rln.ln hazırlan • 
masr.u nbi.l:' tmlgtır. 

Hlço:r hldlae bu feci Akıbete lhti 
mal veralrmlyordu. Ccnav. me,.aııimi 

pazartesi günU .saat ıo dıı. yapıiııcak
tır. 

(n:ı, tanı.tı ı m~lde) 
lnr kralın gPnÇ yll{iı nazarı m~
ra nhnnrak bır krnliye:~ mecı:sini"l 
teşkilini teklif etruişlPrd.ir. Bütün 
partiler bu teklifi kab l etmişl .
dir. Yeni kraliyet m <"l:Sine Hır -
vntlar, Slovenrılr ve SI'rp!ar d:ıhil 
bulunacaklar<lir. 

Belgra.d, 4 (.\. • ) - Tuna vj. 

la · ti Alman ek U v ti mümc>s.s'
li Yugoslav ba 'eı< j iJe gorilş -
r k Uzerc bugün I' .. ra<ln gele-

.tir. 
,f,\('FK UABt~a~\':E Gtnnt 
B lr;rnd, S ( . A.) - R •smcn 
1 ·rn :IFföıc göre, Hırvat lideri 
çe~ Yugoslu.vyn başvekil mua.. 

vi !iğini kabul etmiştir. 
Bu hab 'r, Mac:ekle Hırvat umu

mi vnlisi Şw ·r, Hırvat partisi reis 
vekili Ko utiç ve parti umumi k{l. 
tibi Krunovi~in yaptıklnn konfe -
mnstan sonra bildi>ilmlştir. 

bir izdivr.~ mukavelesile aile kur
ıı:ıak gibi yUce bir cemi~ t eseri, 
kanuni ·r mecbuıiy<'ttf'n ziyade 
a.hUi.ki ve bir vazife kıymet.i
n! jfndo etm I!dir. 

s o 1' 
Dr. Ra im ADASAi~ 

el rat ve z grep 
çık eblr ı an 

edı cii 
açık şehir olduklarını ve müdafnn 
edilmıy"c •i;rini ilan Pdeccğini be -
yan etmiştir. 
Hükfımetln sulh uğnına sarfet

tiği gayretler netice vermediği ve 
harp çıktığı takdirde hükfımet bu 
k~rarmı alakadar muhnrlp devlet
lere bildirc .. ektir. 

IŞIKI..AR KARARTILDI 
Ilclgrıı.d, 4 (A. A.) - Dün ge

ce Belgrad radyosunun bildirdiği
ne göre bütün memlekette ışıkla
rın maskel,.nme=ıi emredilmiştir. 

lıi\IU.l\11 S~PJmBI~RJ,tK 1LANI 
ÇOK MUIITBMEL 

Ankara rad>o gnzetesi dün ak
şam §t' malfımntı verm~tir: 

"Almanya Yugoslavyayı tehdid 
etmeğe devam ediyo'r. Buna mu
kabil Yugoslnv hükOmcti de sü
ratle ihtiyat tedbirleri olmaktadır. 
Son bnbC'rlere göre, bugiin yann 
Ytgoslavyada r"smen umumi se -
ferberlik ililnı do. muhtemeldir. 

Diğer bir habere göre Yugo -
slavyanın 1.1oskova elçisi Gavrilc
v:iç hariciye neza.l·etine getirile -
cektir. Gnvriloviç Zvctkovlç knbi
nc.cıinın sukutundnn sonrn devlet 
nazırlığına tayin edilmişken son 
dnkikada Moskovadn kalmasına ka 
rnr verilıniştl. Mumaileyhin §iın.cli 
hariciye nezaretine tayin edilece
ği haben, hususi bir ehemmiyeti 
haizdir. Gnvri!oviç Yugoslav işçi 
ve çiftçi parUsinin reisidir ve 
Moskovadn bUyilk bir sempati u
yandırmıştrr. 

Gelen haberler, Alman motörlü 
kıtalarının Mncnristann girdiğini 
ve Yugoslııv hududunda t hşldnt 
yapmaları muhtemel olduğunu bil 
dirm"1·teı:lir. 

Bulgar radyosu, Yugoslav hadi
selerinden ve Almnn hazırlıkla -
hndan bahsederken dün aşağıda
ki r. şriyatta bulunmuştur: 

''Almanyada artık Yugoslavyr. 
kelimesi kullanılmamıtkta, Yugo -
... lavyaya SI'rbistan adı verilmek -
tc ve Almanyaya muhalefet eden 
Sırbistanın cew.alndırılacağı açık
ça beyan edilmektedir. Hakikaten 
Sırb!stanm ceza gilnli yaklnşryor. 
Ordu erkli nile daimi isti aredc bı 
lunan Hltıer, bugiln son sözünil 
söyliye<:ektir. Almnn orduları Sır
bistnna girmek için Hitlerin em -
rini bekliyorla'r ... 

BULGARJJARA GORE 
Roma, 3 (A. ;\..) - D. N. B: 
Stefani ajansının So'yadan öğ -

rendiğine göre Bulgar siyasi mnh
filleıi Yugoslav • .Mihver mUnase
betlerlnin son derece nazik bir 
safhaya girdiği fikrindedırler. 

Saüıhiyettar makamlar tarafın -
dan da teyit edilmiş bı:lunan ha
berler dolnyGile Yugoq!a ·anm ln 
gilt"rP, Yuna istan ve Amerik 
safında yor aldığı zannedilmel:tı>
dir. Bulgar hUkiımeti, mihver dev
letleri mumcs.sillerlyle daimi te -
mas halindedir. 

HARP GAYRIKABtl,t İÇTiNAP 
.'f\1eıryork, 3 (A.A.) - Bel~ra.t

tQ.n Nevyork Times gazetesine 
bildirlldiğinie göre. hükômete 
yakm mahfillerde, Yugoslav,;a 
ile Almanya arasmdaki diploma
tik mi.izakerclerin bir çıkm~ 
girdiği ifşa edilmektedir. Bel· 
gr:ıdın yüksek diplomatik mah. 
fillerince, V!\7.İyet limitsiz ve 
harp g.ı.yri kabili ictinaptır. 

İT.\L'\A~:. VE AV\tANl..AR 
AYRILDILAR 

B clgrad. S (A. A.) - Dnlmaç
Y'!. sahlllerinde oturan 1103 İtal. 
yan, Mlkfimetlerinln emıi Uzerine 
Split'i tahliye et.mişlerdir. İtalyan
lar kendilerini olmak için gelen i
ki vnpura blnm.işle'rdir. İtalyan • 
lnrdan birçof,;11 Dalmaçyndan ayrıl 
mn"ı reddetmiştir. . 

Be1arat, S ( A.A.; - Belgrat. 
ta kalmış olan elli kadar Alman, 
Yugosl:ıv ltükfımet merkezini 
derhal terketrnek için bu sabah 
Berlinden talimat r.lmıştır. Yu
goslavynd.;.ı.i Alman elçiliğinde 
yalnız maslahatgüzarı ile ataşe
miilter kalacaktır. 

ALl\IAN VE 1TAJS A T 

KONSOLOSLARL.'\'JN 
Tl~ŞEKKt)RU 

Ilt'lgrnd, 4 (A. A.) - B. B. C: 
Alınan konsolosu hareketinden 

evvel Belgrad valisini ziya.ret e~ 
dı.. ek kendisin!" ve bu mmtakadn 
y~l)an Almanlara knrşı kusursuz 
h:ıreketlerinden dolayı samimi te
şekkür} rini b1ldir.mişti'r. 

Spiitten 1talynnlann ayrılması 
mfüı11.sebetile, ltnlyan baş1tonso • 
lo"u d:ı kendilerine gösterilen 
mllsnU munmdeden dolayı hara. -
retli t fl"kkUrleıini ihlc.~ ctmi!}tir. 
1.'1 GOSLAVYA 'lN CEVABI 

Belg7"G<l, 3 ( A.A.) - Avala a
janı,ı t~İ'>lığ ediyor: 

vah. ajansı, a.cıı.ğıdaki tebliği 
ifaya resmen mezun kılınmı..,ı...:: 

Biıtün memleket dahilinde 
tam bir nizam ve sUkftn hüküm 
9Ül'düğü ve en küçük bir hadiiıe 

SELANIGE 

200 bin 
ingiliz 
askeri 

çıkarılmış 
-0--

Bunlar Mısır ordusuna 
mensup motörlü kuvvet
ler ve piyade tümenleı i . . 

ımış 

Boston, S (A.A.) - D.N.B. a
jansı bildiriyor: 

Boston radyosunun bildirdiğine 
göre, lngilterenin Mısır ordusuna 
mensup motörlU kuvvetler ,.e 
müteaddit piyade tUmenleri Sela
nlğe çıkarılmıştlt'. Bu kuvvetler 
Yunan - Yugoslav hududu isti
kametinde ilerlemektedir. İngiliz 
kuvvetler..nin mevcudu 73.000 kişi 
tahmin edılmektedlr. 

Unitcd Pres, bu haberi tnmam· 
lıvarak Yunan - Yugoslav hudu
dunda son haftnlarda tah~ft olu
nan lngiliz ordusunun 130.000 ila 
200.0QO olduğunu bildirmektedir. 

Roman va 
Ecnebi memleketlere 

olan 
Borç ıaızıerf nl 
ödemeyecek 

Vlşl. 4 (A. A.) - Romanya, 
Bükrcşten alman bir telgrafa na
zaran, ecnebi memleketlere olan 
borçlıınnm faizlerinin tediyesini 
tatil etmeğe karar vermiştir. 

Maliye neznretinln bir tebliği, 
Romanyanm bu tedhirl beynelmi -
lel iktısadi mUnasebellerde bil -
küm sürmekte olan "derin tcşev
vUş" sebebile ve Romanyanm kom 
şu devletlere arazi tcrketmek yü
. zünden düşmUş olduğu mtı.gkül 
vaziyet dola.yısUe ittihaz etmiş o~ 
duğunu bildirmekedir. 

bile vukubulmn.Oığı halde bazı 
yabancı g~zete ve radyo postala
rı kat'iyen hayal mahsulü ve ta. 
mamiyle uydurma haberler ncş. 
rinden fariğ olmamaktadırlar. 

Bu haberler, Yugsla~ Al· 
mantara yapılan fena muame
lelerın arttığına Baclıka ve Ba. 
nat'taki Alman köylülerine ait 
hayv•nların öldürüldüğüne ve 
Sırblarm köy köy dola.sarak Al. 
rnanfa.ra ait emlaki ateşe verdi
ğine ve daha mesela Alınan e
kalliyetine mensup birinin yüzü. 
ne kızgın demiıle gamalı haç 
damgası vurulduğum~ veyahut 
Sırblann Almanlaı ı katlettiğine 
dairdir. 

Fakat bu ölçüsüz yalan haber. 
ler neşriyatında ·bir Bulgar ga
zetesi d:-ıba ileri diğerck bugün 
Yugoslav hükumetinın memleekt 
v~ziyeti üzerindeki bütUn kont
rollinü kaybettiğini ve Sırb =-~
bitlerinin Yugoslavyadaki ekal .. 
liyetlcre meşhur Saint - Bart.:ıe
lemi gecesini andıracak şeki:-!e 
muamele ettiklerini iddiaya kı... 
dar varmıştır. 

l<jn salahiyettar Yugoe1~v mah. 
filleri bu tamanv•n uydurma ve 
yal>ancrlar tarafından hususi 
maksatla n~redilmiş olan ha
berleri en kati bir şekilde tekzip 
ettikleri halde y~bancı gazeteler 
ne§r trnezdcn evvel bu haberle
rin doğruluğunu tahkik i~in hiç 
bir §ey yapmadtktan ba~ka Yu. 
goslavyada hiçbir hadise vuku. 
bulmadığını temin eden mulıa
bırlerinin bu ihusustaki ya.ııla
rını da nc.5retmekten ~ekinmek. 
tedirler. Hatta bir y~ancı gaze. 
te, bu hadise!cr hakkındaki bir 
tekzibi yU2SÜZ Uıbirile tavsif et
rnistir. 

Celje mmta.kasmdaki Alman 
ekalliyet ~fi avukat Valter Rei
bel'in bütün ıbu yalan haberlerin 
sanhaten reddini mutaza.mmın 
olan enerjik beyanatmm şimdi 
yabancı gazeteler tarafından na. 
.,ıl bir şcldlde knn:ıılanacağı ne. 
ra.k edilebilir. 

Z _Gn \D4. ~!vtLl R ŞEHRi 
TERitED1YORLA1~1IŞ 

Zara, 4 (A.A.) - Ste!anl: 
Sivil aball §ehrl tahlly etmefe baş 

l~tn. Çocult, bnsta, fbUyar ve ka· 
dmlardan mDrekkep 3.000 ld§lllk b1r 
grup Ankona hareket etmi§tlr. 
Bundruı başka fkt bin klşl daha dün 

Tramvay - Otobüs işbirliği . 
B~ledlye, §ehrin bazı kısımlarmda 1 

nakU vasıtalarından halkın daha faz 
la istifadesi ve vasılalam1 daha fay _ 
dalı şekllde istimali için bazı dcği§ik 
likler yapmak mevzuu Uı;erlndcdlr. 
Öğrendiğimize göre, hn'en Halı 

·vapurlarına muvazi olarak Keresteci 
Jer - Eytip hattında çalışmakta olar 
otobilslerden bir kll!mı Edlmekapı 

lllnıelttedir. Şimdiye kadar E)1lpte 
Akarçe:nıeden Otakç:lar karakoluna 
ıtadar olan kısım gcnlşlcUlmlştlr. E· 
Jirneiuıpı mezarlığı içindeki yoı da 
ı:ısmı:ın yapılmıştır. OtobUsl r bura. • 
1ruı ~leyince IIa!lcin &§ağı kısmın6a 
.-apurla.r yukarıda. tramvay ve oto • 
oUslerin scyrllscferf temin olu."lacak. 
.ır. 

EyUp arasında çatıştmlacaktır. Bu o Belediye, Bakırköy ve Beyoğlu o -
tobUslerin d!ğer b!r kıamı da bafkı. tobUs hatlarında. da daha faydıılı §C· 

ihtiyaç olan h&.Uara vc.MlecckUr. E Kllier bulmak için tetkikler yapmak
dirnekapı yolu otobUslerln aeyrUsefe. tadır. Bılhassa. tramvaylarla otobüs. 
rine imkA.n verecek §ekilde gen!3le -

1 
ler arı>.smda fş birliği tcmlnl dllşü • 
nfilmektedlr. 

HiTLER 
Japon bahriye heyeti 

reisini kabul etti 
Berlin, 4 (A.A.) - DUn Hitler ye· 

Vapurların 
müsaderes· 
Amerika protesto 
notalarını reddetti nl ba§vektl.let binasında Abnanynda • 

bulunau Japon bahriyesi heyetinin 
reisi Amiral Nomurayı kabul etmiş· \"u,ştngton, 4 (A.A.) - (B.B.C.) A· 

meril<a l2Uktllnct1, Alman ve ltal •an tir. 

ingiltereye 
dün geceki 

hücum 
Bir bombard1anan 

tayyaresi düşürüldü 
l,,ondra, 4 ( A. A.) - Alma·1 

b.yyareleri, dün gece lngiltere
nin garb!nde bir şehre taarruz 
etmişlerdir. Yüksek infila: 'ı 
bombalar bazı hasarlara sebep 
olmuştur. Yangın bom.balarile 
sıkarılan bütün yangınlar dört 
saat silren akın bitmeden evvel 
söndilrülmfü~tür. 
Düşms.n tayyarelerinin faali. 

yette ıbulunduğu lngilterenin 
muhtelif noktalarında şimdiye 
kadar ibildirilen ölü ve yaralı 
miktarı büyük değildir. 

Gece tngiliz avcı tayyareleri 
bir düşman bombardıman tay
yare.qini diişUi-mü~lerdir . 

AMERtKADA 

Senede 30 
bin pilot 

Y etiıtirmek iç~n 60 
mektep daha açılıyor 
V~ln~ton, ı (A.A.) - Seııede 80 

bin piiot yeti§tirmeğl istibdat eden 
plft.nm mevkU tatblka konmasını sU· ' 
ratlen<W-mek için yeniden 60 mektep 
açılacaktır. 

Peşte Elçimiz 
Macar Naibi tarafından 

kabul edildi 
lluda~te, S {A.A.) - Türkiye el· 

çim Ruş.-n Eşref Unaydm. Macar Na
ibi Amiral Horu tara.tından kabul c_ 
dllml.şt!r. 

Arnavutlak karbl 
(Baş tarafı 1 ncldc) 

tıU İTALYAN TAYYARESİ 
DtlŞCRtlLDU 

Atina., 3 (A. A,) - Diln ukşa:m 
ne(iredilen 158 numaralı rP.qn1i tob
liğ: 

Devriye ve topçu faaliyeti kay
dcdiln,tiştir. 

Avcı tayyarelerimiz ve hava de
fi bataryalarımız Uç motörlü iki 
düşm<>n tayyaresi dUşilrmüşlerdir. 

l.'UNA1''1STAN KOYl.ERtNE 
l\"ETtCr!.StZ HA J\ 

ırt!CUMl..ARI 
Atlna, 8 (A. A.) - Emnivet 

nezaretinin resmi tebliği: 
DUşman tayyareleri Volos'un en 

fakir mahallelerini bomb:ı.rdnnan 
etmişlerdir. Birkaç kadın ve ~uk 
yaralanmış, bazı mlilteci cvl9rl j"• 
kı!mıştır. Düşmnn tayyareleri ke
za batı Makedonyasında. bir köyü 
de bombarclnnan ederek pek kil • 
çük ha.srırnta ve birkaç kadın ve 
çocuğun yaralanmasına sobep ol -
muşlardrr. 

İtalyan tayyareleri bir Ege a
dası önUnde bir sandalı bir mitra1• 

yöz ateşine tutmuı;ılarsa da bir ba
sar yıı.pnmaml§lardrr. 

Bir dUşnuı.n tavya.rest Yunants -
tanda bir köyU alçaktan bombar • 
drman etmesine rağmen basar tcv 
1it edememiştir. 

Dün memleket dahilinde d~ü .. 
riilen İtalyan tayyareleri mUre•. 
tebatmdan para.şiltle inen 7 ldş!yi 
esir aldık. Bu tayyarecilrrden üçU 
bir papa.a tarafından ele geçiril • 

vapurlonnm mllsadcreslnl pı·otcsto e
den ikmcı AJmıın vo ltalynn nota.lan. 
nı dıı. kat ycUe reddetmiştir 

Eden ve General Dil 
(Ba~ tarafı 1 ncldc) 

Berlin, S (A.A.) - Bir hu.sual mu· 
hablr bllcliriyor: 

SalA.lı!yettar mahfiller, emin Alman 
mcnbalanndı:uı aldıkları ma!Qmata 
tsUnauen Edenin fllhakika neıgrada 

gitmiş olduğunu hem dtin gcc~ hem 
dtı bu ııabahki mUl!katııır.:ıa bana te
min etmlşlercllr. Rcsnı mahfillerin 
rivayetine göre Eden bu sabah At1na. 
ya avdet etmiştir. 

l...ondra, 8 (A.A.) - Timcs ga.. 
zetesinin diplomatik muhanin ya· 
zıyor: 

Alman radyosu B. FAenle gene
ral Sir Jon Dil'in yeni Yugoolav 
hükfunetlyle müzakerelerde bu
luninak Uzere Belgrnda geldikleri
ni bildirmiştir. Hiç bir t~raftnn 
teyit edilmiyen bu haberin Al
manlar tarafmdan iki ııebeple 

işne edilmiş olması ihtimali var· 
dır: 

1 - Eden'in tasavvurlan hak
kında malünıat elde etmek arzu
eu, 

2 - Böyle haberlerin Alınan 
propagandasnıın Yugo!.'lavlann de
mokrasilerle birlikte suikast bn· 
zırladığı bnkkmdaki iddialarını e
yide ).anyacağmm düşUlmUş ol
ması. 

111 ersıer 15 Nf sanda 
kesiliyor 

(Baş tarafı l ncide) 
2 - Orta okul ve liselerde ve 

öğretmen okullarında 16 rıisan 
~k§amı derslere son verilecekti·. 

3 - 21 ni~aııda lise bitirme im 
tihanlarına ve 22 nisand~ orta 
okul eleme imtihanlarına başl .. -
nacaki.1r. 

Tiirkçe eleme imtihanları 22, 
tabiat bilgiı:ıi 25 ve matem!\ ik 
26 nısan tarihlerinde y~pıW.cak. 
30 nisanda da orta okulların söz. 
liı imtihanlarına başlanacaktır. 

4 - Lise bitirme imtihanları 
6 mayısta bitecek ve devlet ol
gunluk imtihanl~nna 9 mayısta 
başlanacak ve 14 mayı ta hem 
orta okulların sözlü imtihanları, 
hem d' lise devlet olgunluk im1 

tihanlan bitmiş bulunacaktır. 
5 - Öğretmen okullarının son 

sınıf sözlü imtihanları da ~5 
nisan ve 10 mayıs tarihlerı ara. 
smda yapılacaktır. 

6 - Meslekokullannda son sr
mf imtihanlarına 17 nisanda ·~ 
lanacak ve 15 mayısta son veri
lecektir. Diğ1.;.r sı.11f1arda bir :ı
raftan tedrisata devam olunacak 
ve aynı ~manda kanaat notları 
te:;bit edilerek 15 mayısta ders. 
ler bitirilecektır. 

7 - Bütün yüksek okullarda 
da her türlü 'imtihanların 15 
mayıs 1041 ta:ihine kadar biti
rilmesi için 18.zım gelen tedbirler 
a.lmmıştır. 

Haliç ı,ıetmesı 
Münakalat Vekaletine 

devrolunuyor 

a.kşa.ın oehri terketmlştir. ', mi§tir. 

Münakalat Vekaleti, Haliç i§. 
!etmesini belediyeden. devralma· 
ğı kabul etmiştir. Mayın sonuna 
kadar devir işi tamamlanacak, 
1 mayıstan itibaren de işlet::n~ 
Münakalat Vekaleti tarafından 
yapılacaktır. Vekalet, belediye. 
nin eski şirketten alacağı olan 
106 bin küsur lirayı da gözönün
qe tuta.caktır~ 

Vişi 
HUkOmeti 
lnglltereyl protesto 

etmedi 
V e~len ilk haberler 

henüz teeyyüd etmedi 
Lomlra, 4 (A. A.) - Röyter a

jansının diplomatik muhabiri ya• 
zıyor: 

Şimali Afrika açıklarında vuku• 
bulan Fransız gemi kafilesi hAdi
sesi hakkında lngiliz bükU.meti vı.. 
şi hflkumetlnin protesto notasını 
henUz nlmanuştlr. Hadiseden bu 
kadar sonra böyle bir protesto nc
tasmm gönderildiğinden 13llpbe et-
mck 13.znndır. Herhalde Röyter a
jansmm muhabirine protesto no • 
tasınm Londrada alınmadığı res • 
men haber verilmiştir. 

Bir protestonun vukubulacağı 
hnkkrnda ilk haberlerin Alman ::-ad 
yosu to.rofındıın verildiği'9i ve bun 
dan sonra Vlşi ve Nevyo'rktan gE'• 
len haberleriu de gayri resmi ol -
duğunu hatırlamak icap eder. Vi• 
şinln protestoda bulunduğu b.ıgU
ne kadar ne V.işide ne de Ve...sing. 
tonda resmen bildirilmemiştir. 

İngiliz hlikümeti hfldise emıa • 
sında Fransız bombardıman tay -
yarelerinin hareketini Vi3i hUku • 
metl neminde protesto etmtmla • 
tir. İngiliz bfikflınetinin de V~i hU 
kümelinden p'rotesto notası alma. 
dığı takdirde protesto etmesi muh. 
temel değildir. 

Eden ve 
Genral Dil 

Yunan Kralı tarafından 
tekrar kabul edildiler 

-<>--
Almanlar 

Edenin 
Belgrada gittiğindf} 

ısrar ediyorlar 
Atina, S (A.A.) - D.N.B: 
Yunan kralı, lngiliz hariciye na

zırı B. Eden ile lnglliz genelkur
may başkanı general Dil'i yeni· 
den kabul etıniştir. 

POLiSTE: 

Garip bir kaza 
Ağır bir kütüğü iskeleye 

çıkaran 

7 hama~ 
denize 

yuvarlandı 
Dün Y en!kapı iskelesine geUrllen 

fri ağaç ltütUklerlnt çıkaran h&mal 
Hasan Uçar,Mwıta!a, Ahmet Yazıcı, 
Ali Allan, Mehmet Demir, Hüseyin 
Karadağ ve Bayram özcan mavnanm 
birdenbire iskeleden uzaklqmaaı üze
rine teı.ı birden kavradıkları ağaç kU· 
tUğü llc denize düşm~lerdlr. 

Hv.:nallar bir hayli su yuttuktan 
sonra yeti~en kayıkçılar tnrafından 

kurtarılmı&, bunlardAn Ahmet fazla 
su yuttuğundan baygm bir haldo Ba
lat hastanesine kaldırılı:w§tır. 

BU DA BAŞKA. TO'RliOsn_ 

Ahmet Kanbur admda bir sandalcı 
diln e.ınöalmda Niyazi admda biri oı· 
duğu halde, köprude bağlı ve Oskü • 
dara hareket etmek Uzenı olan vapu· 
ra Y&na§lill§, içindeki aebzc.lerl çıka
nrken ''apur kalkilll§tır. 

Bu yüzden sandal devrilmlf, k&,Ytk" 
çı ile mU§ter\, d nize dU§mtıııenıe de 
yctı;ıenler tarafından kurtarılmıflar • 
dır. 

ELBiSE T.EMtZLtU .. "YtM DERKEN-

Kalyoncukulluğunda Dem!rba§ llO" 

k:ığın:1a 3 numarada oturan HriatO 
oğlu Koço Ue karısı Evgenly& dün 
evlerinde benzinle elblae temlzlet'ler • 
kcn, çanak içersindeki benzin sigara· 
dan o.tcg almt;, ve oda tutll§MU§tur. 

Ycti§ell itfaiye ateşin bUyümealne 
meydıı.n vermemi§, hemen baatırımf • 
br. Evin 4 bin liraya sigorta.il oldu· 
ğu ımlıt§ılmış, tahkikata bllflanauı • 
Ur. 

BAŞINDAN YARALANDI - Bor 

tancıda, Yayaocağı aokağmda 2 nu· 
marada oturan Dimitrinin 4 yaııadald 
kızı Kntina. dUn aokakta oynarkeJS 
yere aDDCrek ba§I kırılml§ n lıa)YID 

bir halde Etfal hastaneaine kaldırl· 

roııtır. 

a 
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Wa 
SIR VE 

SER 
ser, memlekette daymıyan kal
mazdı. 

lltr iki gün cwel Rö-..-terden 
-... , .1 

Filhakika, mühim i~lcrin müza
kerelerine iştirak edenlere, meells
te konu_tuklan ı.;eyleri hariçte 
söyJemJyeccklerine dair yemin etti
rirlerdi. Faka.t bu yemine, namus 
Uzerlne verilen 8öze kinL<>e kıymet 
vermez, en gizil şeyleri ,·erHen 
kararlan §una buna. söylerlenll. 

l\len Anadolu ajansı ıtu ha.beri 
ltrdj " 1 IJ : Be grnddaki Alman sefa.re.o 
t lld(} bnlunan evraklar ya.kılmış • 
ıt.,, 

~lk nazarda manasız görünen bu 
~ eket, ihtiyat tedbirinden baş. 

bir §ey değildir. Son zamanlar
', Yugosla.''Yll lle mihver sJya. 
ettnın manh elasmı elinde tutan 
l.'narıya. ıımsında. geçen müzalw• 
1er aliıka.yı ı;ekecek bir nziyet 

ı.,, dünyanın gözü Berllne ve 
. 1J;rnda t;r,·rllmlı;ıtt. Ve nlh'a.yet 
llgosla\'ya mihvere lltihıı.k etti. 
lJin birinci safhıı,smda mu\·arfak 

'nn rnih,·er, Udnci safha.smda l.ay• 
l!ô gibi görünüyor. 

fıtthıı.k etrafında müzakereler 
\Jıılırlten, Alma.nyanm Bel~rad 
?flrtnın mUlılm bir rol oynadığı 
tıh.r.tı,al:tır. Teın:ıslar, konuşnın• 
r 'il~ mdn <"}bette sefir, hüku· 
tiıı<:Cıı ırşa"ı caiz olml}·an bir

~!< direktifin almı1tır. Sf'flrlc 
lıl(• 

IUnet arasında geçen · muhabe· 
:er, şahsi. mahiyette şe~·lc.r de
, ıılvasi birer \'es1ka oldukları i

: rnemfc1cetine götüriilUrl•en ça-
llıası g-üziinünc alınarak vnkıl
a~ı.ıda zaruret 'nrdır. ('ünk

0

U, ni
lJ•et <le\'l<'t esrnrmd:ındır. 
~r , .erip ır \'ermemek, Bekta.

l<!amUllerindcnsc de, bu lıakt
~t daha ziyade lyasct l5lerfnde 

·ııı; bulmuştur. 

O'lınnnlı fr,ıpo.ratorlııi..'llnda !'liyasi ..... 
·, rle, let isleri hr-men mil1.altf'-

~ . 
11lıı n'kabinde Rb'Za ,.e ayağa. dü. 

Ha.tti. hazan bu kadarla da. ikt!
fa. etmeıler, sırlarını düşman elçi· 
terine ulaştırmak gaflet ,·eya hı· 
yanetindc bulunurlardı. Bu yüz 

den çdk defa memleketin menfaat
leri bozulmu,tur. Hatta bir defa

sında, birinci Ablülha.mld, Rusya 
ile harbctmeğe karar vennlştl. 

Hazırllklara başlanmasını emretti
ği ~'Ün, Moskof sefiri bunu haber 
almıştı. 

Padi~, meclis kararmm elçi 
tarafından duyulduğunu hab<"r a• 

Jınca. fena halde kıznn§, sinlrlt•n -
mlıı 'e sadrazama .,u hattı hiima 
yunu göndermişti: 

"Benim ,·ezJriın, ben sl>:e hezar 
kere ~·azdun. Olur olmaz mnkulr
sl · dahili me'1veret etmeyin df·
yu.. Ahlrkir iş ayan oldu. Bizim 
devletimizin yadigarları rlü,·eli mı
.,ariinııı ricaJicri gibi de\'letlmlze 

ha.yulu değillerdir. Zahirdt· mecli..,i 
şürada olan ce,·aplan mecmuu şa· 
yi etml~tlr. ~imdi ne ~fına te:lbirc 
muh~ \'e el~lye ne cevap ,·er· 
mell ! ı, bun,la.dır ve hoyu matfı 
mumdur.,, 

Ser v<::rmek olur, sırrı ıyan eylE'
mek olm:ız! 

J,AEDnl 
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Kadınların hakim Vitaminler insan 
olduğu diyar neslini 

~erıkah alimlerden doktor 
ak lianui yeryüzünde erkekle. 
il \.aınamiylc ka<lmlarm baki
ıs·eti altında bulunduğu bir 
~leket ke.şfetmiştir. Burası 
tikaca Nijerya topraklarında 

kabilesinin ya.§<\dığı toprak. 

:t:.ı ka:bilede ilk bakışta kadın· 
hakim olduğu görülm ·. 

l\lcat k~bilede dedelerden kal
dini bir adet vardır. Bu ana. 

l'e göre yiyecek her şey kadr 
i~ \>!ine bırakılır. İhtiyat gıda
~~hımak kadının vazifesidir. 
ll' kadın burada kocasınd~n 
llınun olmadımı evvela gıd!U-3I

ll Yarısını keser, eğer kocası 
~e huyunu düzc!tmezse bu o 
ıt tamamiyle aç kalmak tehli· 
1le karşı karşıyadır. Bu tak

l'de erkeğin ~ka bir kadu..ıa 
~l'!'ıaktan ba.~ka baş vuracak 

~Çaresi yo!üur. O halde bir 
~llı.ın esaretinden kurtul;Ln er· 
~başka bir kadının esaretine 

r. 
1boıarda kızlar henüz çocuk. 

n4;anlarur. Nişanlı bütün 
,;qll.cını, eline geçen bütün 

~ ii kız taraf ma vermeğe 
burdur. 

'~azedeleri kurtaran 
iki dana 

°lıit küçük gemi Norveç kıyıla· 
açıklarında bir ka1.aya uğra
~. geznidekiler imdat istemiş. 
tıtve beklcmi§ler. Birkaç saat 
~ a. gC'.midekiler kıyıdan yüze 

iki danarun geldiğini gö. 
e §.aşırıp kalmışlar. Danala 

1
11ntına ise bir makara tel 
1dır. 

~iciler kııblonun ucunu ge
n direğine bağlamışlar ve 
lıcu karada bir kazığa bağlı 
b~ tel sayesinde g-emideki· 
•ter birer karaya ayak ba. 
Ilı.işlerdir. 

~teş böceği nekadar 
~· aydınlık verir 
, ıt- nıum kadar ışrk verebil· 
< için 15,000 ateş böceğinin 
~a gelmesi lazımdır. 

• 

güzelleştirecek mi? 
1898 yılında Ja.İ>onyadan Ha vay 
~larma 148 muhacir işçi gel~ 
mişti. Bunlar krsa boylu, vücut 
nisbetleri bozuk, hatta biraz de_ 
jenere Japonlardı. Bugün Ame. 
rikada 150,000 den fazla Japon 
v~r ... Amerikan 8.Iimleri bu Ja. 
ponlan iki kısma ayırıyorlar 

Altmış yru:Jında olan ihtiyar nesil 
ile. Amerikada doğmuş henüz 
yirmi ya11mı bulmamış genç ne
sil. Bu son nesil servi boylu u
zun bacaklı, atlet vücutlu bir ne~ 
sildir. Bilhassa genç kızlar, yeni 
düny3 kızlan gibi ince belli. 
mütenasip vücutlu ve zarif olmuş 
lardır. Doktorlar Japon ırktnda 

görülen bu yeni istihaleyi, Japon 
uzviyetinin ya~adığı muhite çok 
Japon uymasında buluyorlar. 
Filhakika Japonlar öz v~tanla. 
nnda vitaminsiz gıdalarla ya. 
sadrkları için boyln.n kısa, göv. 
deleri kalın ve bacakları ince 
oluyor. Halbuki Amerika yeryü. 
zünün en çok vitaminli gıdalar 
yiyen memleketidir. Buraya ge. 
len Japonlar bu gıda siste:ni 
sayesinde ırklarına mahsus sanı. 
lan va~!lfları kay'"-ederek, diğer 
Amerikalılara benzer oluyorlar. 

Bu müşahede bazı alimlere 
İOSP.n vücuduna çok fazla vita
min vererek insan neslini güzel· 
!eştirmek. hatta "insandan daha 
yUI:sek" bir mahluk ~tmak 
mümkün olduğu fikrini vermiş_ 
tir. 

Dünyanın en uzak telsiz 
telgraf istasyonu 

Pasifikte, Vallisin telsiz telgraf 
istasyonu dünyanın deniz orta
sında kaybolmuş uzak bir istas. 
yonudur. Avustralya.dan 300 mil 
mesafede bulunan bu istasyon 
bir mercan kayalığı üzeri:ıe ko· 
nulmuştur. Bu istasyon gemiler 
için çok tehlikeli bir yer olan ..>u 
civardan geçen gemilere izahat 
verir. !stasyonda iki memur ça
lışır bunların nöbeti 14 ay devam 
eder. 14 ay bu iki insan kendile. 
rinden ba.~ka kimsenin yüzünü 
görmeden y:aşarla.r • 

B A ·s E it - Ak$am postası 
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i Romada bir 

otel odasında 

ölen eski 

ispanya 

Kralı 

Doğmadan evvel 

Kral olan, evlendi Ol 
gf n bir salkaste . 

ujrayan Onlçflncl 

Alfoasan 

maceraları 

Eski ispanya Kralı On Uçür.• 
cü Alfons, geçen şubatın yirmi 
sekizinde Romada öldü. Elli altı 
yaşında olan eski kral birkaç 
gün fasıla. ılc iki ağır anjin pu· 
vatrin buhr~nı geçirmişti, bu 
buhranlardan sonra doktorlar 
eski kralın hayatından e.::=ısen Ü

mit kesmişlerdi. 
Alfon:mn hayatı doğumundan 

itıbaren hareket ve heyecan do -
ludur. Alfons daha doğmMan 

evvel lspanya Kralı olmuştu, 

zira babası On !kinci Alfons 28 
yaşında veremden öldüğü va.kıt 
Alfons henüz doğmamıştı. A'• 
fons babasının ölümünden beş 
ay .Janra 17 mayıs 1886 da dof. 
du. İspany;ı. Krallığına Avustur. 
yalı Arşidük Şarl Ferdinandın 

kızı olan annesi .Mari Kristiıı 
...iyabet edıyordu. 

Yeni doğmuş kralın sılıhrd 

pek yolunda değildi. Çocuklu -
ğundan itibaren dikkat ve ıhti • 
marn içersinde büyütüldü. On a • 
lı y~ına doğru babasının ölü . 
mime sebep olan hastalığını yen
mişti. Genç kral sporu çok se • 
viyordu. Siıhhatinin inkişafına 

bu sevgi de yardım etmiştir. 

1902 de res~en lspanya tah • 
tına oturduğu vakıt krallık va. 
zifesini dikkat ve ciddiyetle gör 
me~e başladı. lspany~ halkı ken 
disini çok seviyordu. Gençliği, 

güzelliği, mertliği bu sevgiyi do
ğuran sebeplerdir. Bilhas.~a sa!• 
tanatmm ilk senelerinde müte • 
nıa<liyen biıtakım suikastlere 
maruz kalması ve bu suikastlt>..r. 
den mucize denilebileeek bir şe
kilde kurtulması halk na?~rınd<ı 
cesaretini ve soğukkanlılığım is 
pat ettiği için bu sevgi günden 
güne artmıştır. 

Eskı ispanya krahnm altı çc• 
cuğu olmuştur. llk oğlu 1907 de 
doğan Prens Alfonstur. lspanya 
,·elıahdi birçok aı:;k maceraları • 
run k~hra.manı olduktan sonra 
1939 da Küba<la ölmüştür. ıkin. 
ci oğlu 1908 de doğan Prens Cem 
dir. Gerek Prens Alfons, gerek· 
se Prens Cem sakatlıkları yüzün 
den İspanya tahtına layık görü • 
medikleri için veliahtlik hakkını 
kaybetmişlerdir. 1909 da Pren • 
ses Gonzolo doğmuştur. 

Umumi Harpten evvelki yıl -
larda lspanya !transa ve Alman· 
yaya birçok seyahatler yapmış 

bu seyahatlerde Fransızlar ve 
Almanlar tarafından hararetle 
k~rşılannu~ır. 1914 harbi ls • 
panya kralını çok miişkül bir va 
ziyete sokmuştur. Fakat tspar.. 
ya, kralının sayesinde tam ve 
kati bitaraflrğını muhafaza et -
miş, hatta harbin dev~mı sıra -
smda .. malfil harp esirlerinin mü 
badelesi gibi birtakrm insani i~· 
lerde iki taraf arasına girerek in 
sanhğa hizmet etmiştir. 

Fakat Kral İspanyada bir tür. 
lü rahat edememiştir. h)anya -
daki ekalliyetler mütemadiyen 
kargaşalıklar çıkarmaktan vaz -
geçmemişlerdir. AJfonsun kı~~· 

lığının ilk seneleri sükunetle 

E:.ki İspanJa kralı Alfons 

geçmiş, fakat 1910 dan itibaren 
kralın yrldızı sön.rneğe başlamt[• 
tır. Barslonda çıkan bir isyanın 
failterinden olan Fen-erin kurşu. 
na dizilmesi bu hoşnutsuzluğun 
ilk sebebidir. Kral Ferrerin hak
kındaki umumi sempatiye na • 
Z.Q.ran suçluyu affetmek isteme. 
mişti. 

ispanya bu sırada birçok par. 
tilere ayrılmış bulunuyordu 
Katalonyahlar lspanyadan ayrıl
mak istiyorlar, Cumhuriyetçiler, 
sosyalistler. anar§ıstler kr~llığı 
yrkmağa uğra§ıyorlardı. Ordu 
memnun değildi. Siyasi katiller 
günden güne artıyordu. HJ21 de 
Rif i~yanım müteakip başlıyan 
tc-dip harekatı 'i\1elila boz~unlu • 
ğu ile nefü-eleninrc bu me'"Ylnuni 
yetsiz!ik bir kat dah>l. arttı. Ar. 
tık !spanyada bir ihtilal muhak. 
kaı- görünüyordu. 

İşte o vakıt 12 eylül 1923 Ge
ner:ı I Pcrimo dl Rivera bir hükil" 
met darbesi yıı.par~ı· diplomatla. 
n devlet politikası başından u. 
z4klaştırdı ve diktatörlüğü kur
du. İspanya bir mUddet sUkfln 
içersinde yaşadı. F'akat Kral 
Primo di Riveranrn diktatörli• 
ği.inden memnun değildi. Ger.-era. 
li takviye etti, hatta rakiplerile 
birle.5ti. Memleketü. parlamento 
sisteminin yeniden kurulması i. 
çin bir haraket oldu. Primo di 
Rivera 28 ikincikanun 1920 de 
istifa ederek Pariı;e gitti. Bırh.,; 
sene sonra da öldü. 

Bu vakadan sonra ispanyada 
krallığın artık nüfuzu kalma . 
mıştı. On Hçüncü Alfonsun kral
lığı ve hanedanını kurtarmak t• 
zere iş başına çağırdığı Ge:ıer.ı-1 
Bc~·enger ve Amiral Aznar bu 
zor ışı başarabılecek kudrette 
değildiler. Bu vaziyet l{s~ısın • 
da Kral lspanyada halk arasın -
da serbest bir ~nrl:et yaptı. hal· 
ka ::>rdu: "Krallığı mı ister~iniz 
cumhuriyeti mi?" Ekseriyet cum 
huriyct lehine rey verince kral 
mukavemet etmek iı:ı.temedi. 1!\31 
yılının 4 nisanmda İspanya tal.• 
tını terketti. 

lşte Romada bir otel odasın • 
da güzelliği, ihti~amt ve asaleti 
olmıy.ı.n bır dekor içersinde ö -
len eskı İspanya kralının hayatı. 

Alfons zeki bir adamdı. kar -
şısmdaki insanları kendisine bağ 
lamanın yolunu bilirdi. Fakat 
bir adamı bir defa kendisine ~ğ 

ladıktan sonra artık onu 18.ka}• 
di ae kar§ılardı. Onun için kralı 
sevenler, bir müddet sonra kra. I 
im lakaydisi karşısında sevgile.. 
rini kalblerine gömerek uzaklaş
m~k lüzumunu hissederlerdi. 
Saltanatının ilk günlerde b: • 

lün memleket tarafından çok <• 
vilcn Alfonsun nihayet tahtile 
beraber memleketini terketme • 
ğc mecbur oluşu bu suretle izah 
edilebilir. 

Eski İspanya kralı maddi ve 
manevi varlığile annesine çok 
benzer. Annesi Habsburg ııane -
d!!,nına mensuptur. Alfons da v;. 
yanalı bir kibar :ıali vardır. Za. 
rafeti, lakaydisi. her şeyden gön 
lünün çabuk geçmesi bu halin 
eserleridir. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
eski kral memleketini çok sever. 
di. Son nefe8inde oğluna son ...o· 
zil şu oldu: 

"Her şeyden evvel İspanya" 
Bu suretle büyük bir k'1-rl o.;• 

rak yaşamıyan Alfons, büyük 
bir kral gibi ölm~tü. 
İspanya Kralı AIIons, bilah, . 

ra :spanya kraliçesi olan En .. 
dö Battemberge lngilterede rast 
gledi. 

1905 haziranı. İs~nya kralı 
19, Prenses Bettenberg on sekiz 
yaşındadır. İngiltere Kralı Ye . 
dinci Edvard ve Krali<:e Alek -
sandra, lngilterenin misafiri bt. 
lunan İspanya Kralı şerefine bir 
kabul resmi tertip ediyorlar. 
müsamereler veriyorlar. 

Covan G~rten salonu İngiliz 

ve Ispanyol renklerile süslenmir. 
tir. Salonda krallar. kraliçeler. 
prensler, prense.sler, nedimler, 
devlet adamları bütün zarafet ve 
ihtişamlarile göz kamaştınyor. 

Altın yaldızlı kırmızı üniforma. 
lar. ni§~nlarla süslü göğüslerin 
yanında gümüş düğmeli koyu 
kadife yaka elbiseli saray adam
ları dolaşıyor. Kadmların taçları 

ışıklar altında y~nryor, açık h<· 
yaz omuzlar kıymetli taşlardan 
yapılmış ağır gerdanlıklara mah 
faza vazifesini görmektedir . 

Kralın locasınd~ on sekiz ye. 
şında Ispanya kralı, İngiliz kral 
ve kraliGesile beraber oturmuş, 
gülüyor. 

Biraz uzakta bütün İngiliz 

kral hanedanı localarına yerleş . 
mfş. Bütün gene perensesler de 
burad~ ... Bunlardan herhangi bi
risi bugünkü müsamereden sor.• 

l.v Aı!slklopedlsl 

Yangın başlangıcında 
alınacak tedbirler 

Evinde yangın çıkmasını kim
se istemez. Fakat kaza, her za. 
m~n ve her yerde kendini göste. 
r~bilir .Lamba parlamasından 
baca tutmasından. ate{l sıçrama· 
sından bır yangın çıkmak ihti
mali her ev için vardır. 

Bir yangın başk.ngıcmda ne 
gıbi tedbirler alınması lazım gel. 
diğinı bilirı;ek ateşi bastırmak 

veya hiç olmazsa büyümesine 
mini olmak mümkündür. Bu 
tedbirleri sırasiyle yazalım: 

1 - Ateş ne kadar ehemmi. 
yetsiz görünürse görünsün, it· 
faiyeye haber göndermeyi ihmal 
etmeyin. Ondan sonra. imdat ge
linceye kadar, kendi vasıtalar. 
nızla ateşi söndürmeye çalışabi. 
lirsiniz. 

2 - Ateşin Ü7.erine su dökmek 
en evvel akla gelecek bir sn.re
dir. ateş küçükse üzerine ıslak 
l;ıir battaniye atmak daha muva.. 
fıktır. 

3 - Sıcak suda eritilen ~nm 
kilo Garbonate de pota.<ı.'lium 
muhlutunu su ile kan~tırrp a... 
teşin ü:ıerine dökerseniz ateş 

derhal söner. Bunun için, her 
evde bu suretle evelden hazır-
lanmış Garl>onate de pofassium 
bulundurmak her ihtimııle kar. 
şı gayet iyi bir tedbirdir. 

Cenubi Am eri Irada 
bir Nazi 

ra f spanya kraliçesi olmağa nam Nevyork, 3 <A.A.) - R!iytcr njansı 
muhabirinin cenubi Amerika hAdiselc. 

7.et olmuş olabilir. Fakat genç ls rinl ynkmdan takip eden mahfillerden 
panya kralının gözleri, teşrifat öğrendiğine göre Almanyanm Viyana. 
kaidelerinin ir.abı olar;ı.k çok ar. daki ı;efirı iken 1034 te Doırusa karşı 
kada kalmış sanşm bir genç !u. yapılan itıı)an teşebbUallne fiilen iştı

zm iizerinde duruyor Bu pren - ı rııl; eden fon Reith son günlerde cenu. 
_ • . . bl Amerlkaya muvasalat etml~tir. 

s:!' Ena do E.:ı.tt7mh7.n:?ır .. ~ıc Halen C<?nubi Amerlkada bulunan Fon 
kımse bu prense-sın gunun bınr• ı Relthe cenubt Arnerlkadaki gizli Al. 
de fqpanva kraliçesi olabileceğ:. man teşkilAtı mUtehasms general N!e. 
ni dti<>linemez. 7-ira Battemberg denfuhr refakat etmektedir. Bu vazJ. 
ailesinin Sen Ceyms sarayına yetin cenup yarı küresinde bllhasııa 

intisabı çok uzaktandır. Amerikaya karşı hasmane bir vaziyet 
Fakat aşk söz dinler mi hiç. tevlidi içiıı çalıştıkları zannedilmekte. 

dir. Fon Reith Arjant!nde bulunan ba 
Bu gü:ıel prenses bu akşam On zt Alman ve ltalyanıarla 1~ birliği 
H<;üncü Alfons tarafından beğe- suretilc ArJantinlllerin milli hll!siyatı. 
nilmi~tir. Bu aşk macerasıdır ve nı Amerika ve lngiltere aleyhine 1.1!
her aşk macerası gibi evlenme tısmar etmeğe teşebbüs ederek esasen 
ile nihaetlenir. nazarı c!lkkat! cedbetmıııu. 

Ispanya Kralı geçirdiği bütün 
felfiketlere r~ğmen evlilik ha -
yatında mesut yaşamıı,tır. Fakat 
Prenses BC:lttemberg hislerini o'.· 
duğu gıbi iT.har etmemeği icap et 
tiren kralicc:elik vazifesine bir 
türlü alışamamıştı. 

O, bu işe ahşamıyaca~mı ~. 

ha izdivaç gününde anladı. 
Evlendikleri gündü, bir sui • 

kaste uğradılar. ar:ıba kısmen 

Amerıkada 
Sabotaj 1apan 

ıtaı1an ve Alman 
vapurları 

mttretebatı 
Sürgün eaılıyor 

parçalandı. :'\lucize kabilinden u- \'ıı»ıngton, s CA.A.) - Bll§mlldde. 
ıara1{ kurtulan kral, krali~e. iumuml Jaskson federal mUddeiumu
nin kolun1an tuttu, arabad~.ı rollere tnl!ınnt göndererek Amerika 

sularında demirli Alman ve İtalyan 
ınd i rdi. Ve Kralıçenin bayılmak 
ü1..cre olduğunu görünce kulağ·. 
na fısıldadı: "Emin olununz sev 
gilim şimdi bayılac~k sıra 
değil" Alfons kansına krallığın 
tehlikeli bir meslek olduğunu. ve 
kr.:ı..liçelerin halk ara~mda bulun 
du.kları vakıt hislerini saklama -
!arı icap ettiğini anlatmak iste
mişti. 

vapurlarında sabotaJlardan ınesul o
lanlııır bakkmdıı derhal takibata gtri. 

91lmcsinl eınretmi§tlr. 28 İtalyan ve 2 
Alman vapuruna alt mUrettebattan 
S7:5 kişi tevkil cdilmlştir. Hepsi hak. 
kmô.<ı süı-gUn cezası tatbik ed!Jcccktir 
Boslon ve Mobilcde tal<lbat başlamı~ 
bulunuyor. 

Adliye nezarett bu tnklootın balen 
hük"O!net memurlarının nezareti nıtnı. 
da bulunall mihver devletlerıne ai 

-------------- ı gemilerin mUlkiY'?li hakkında alm. 

Konferans 
Bt-şlkta':i llall<I'\ inıJen: 
8 Nlsaı..ı ıou Salı günü akşamı saat 

20,::;o de dUnya ahvali mevzuu etra· 
!ında bir konferans verilecektir. Da· 
vetlvelerin Halkevinden alınması rica 
olnuur. 

ması muhtemel tedbirlerle hlçblı· al -
kası olm&dığmı blldlrmolttedir Ka'"l ıt 
Amerikan olsun yabancı olsun 
rika karasularında bulunan 
larda yımgın çıkaran veya 
yapan'ar hkkında 20 seneye kadaı h • 

pls ve l Obln dolara kadar para cezı .. 
sı derpiş etmel<tcd!r. 

' 

DAVETNAME· '· 
Sümer ve Taksim Sinemaları Müdüriyetinden: 

8 Nisan 941 tarihinden !•ibaren sinemalarımızda göaterllmeğc başlana. 

cak olan CKIVIRCIK PAŞA) filmı Içiıl BUGU.N SAAT 18.30 DA TAKSİM 

stNEMASII\"DA tertır edilen lıl'atbuat sea.tıSJna gazete tahrir lıeyellerl ile 
sinema mlidlirlerinln tCJTlfleri rıca olunur. 
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FRA.NSIZCA c21> 
C O J, O ~I B A 

P. Merımec 

XX\0 11 

1. - Non, cert{'s, dit le prefet, 
,•e n't•'"t nuellcınent ma penset•: 

je parle seulement df• ccrtaine<. 

f'OUlumes dt-. et-. Jta~s-ci dont quel

ques - unes ne sont pas telles 
qu'un admlııl,.trateur 'outlrait iN

\ oir. 

2. H nııımya ı;ur re mot de cotı

t ume , d ıırit l'<'xprcssion !a ıııu .. 

gra' e que ı.n fl~ırt• eomportait. 

3. ntt•ntôt apres, il ıo;C ı(•\a et 

sortit, "mııortant la promesst> quc 
mi .. , ılia imit 'oir !i& femm<· a 
la ıırHel'ture. 

Quand il fut ımrti: 

- ıı fallaıt, dit miı.ı. J,~ dia, que 

j"$1la..~ ... <' en C-Orsl' pour aııprt•ndrt> 

cP. qu" r'cst ııu'un ıırP.fet. Ct--lui-t'i 

me ııarait l\.'U'it"l aimable. 

- Pour moi, ıllt Orso, je 'oero 
saurai,. diri' autant, t•t jf> le trouve 
bien slngulier a\'C(: son air em· 

r•hatiqut> l't mysteric•ux. 

.:>. l.t• t•olonı•I Halt ıılus qu'assou

pi; mi"'s 1.~din jcta un t'OUP cl'ceil 

de son ı•ôt~. <>t bal""ant la Yoix: 
- Et moi, je troU\t-, dit-elit-, 

q11'1l ıı't•st ııa" si m) sterieox que 

'ou" 1" pr(>f PnclM, <"llr je rroi" 

l'avolr c·omıırl-ı. 

- \'ous ett's, u"'suremcnt, bien 
perı.ııi<'ııcP, mis .. N<'\il: et, si \"OU.'il 

\o~<': ııtı"lqur ""lırlt ı laıııo oo qu'l1 

lif'nf dt• di r<', il fa ut assurf.mı-at 
que '011., I') il) ez mis. 

("""' ..JW(' plıraM' ıhı nıarqub 
de ~lascnrille, monsicur dclla 

Rebbi.ı, j<• croı .. : mal .. , .. \ oulc - ou"' 

quc .k 'ous <loıın•• un<> preu' l' ıll' 

K O r. OM B A 

P. Mmmie 

XX\'11 

1. Vali dedi ki: • 
- Şüphesiz hayır, bu hatırnna 

ınle gelmez, yalnız bu memleket

ın bazı adetlerinden bahsediyorum 

ki bunlarm bir kısmı hükfımet a

damının görmek istcmiyeceği şO)• 

!erdir· 

2. Adetler kelimesi Uzcrindt> ıs

ı arla durdu ve yilzU taşıyabildiği 

''n ağır ifadeyi aldı. 

S. Sonra derhal kalktı, ve mis 

Lydia'nm vil!yct konağında kan. 

sı görmeğe gideceği rnadinı kopa

rarak gitti. 

4. O gidince: 

- Bir valinin, mis Lydia dedi, 
ne olduğunu öğrenmek için Konıi. 
ka~a gelmekliğim llzımmı6. Bu 

bana oldukça sevimli gelir. 
Orso dedi ki: 

- Bana gcliııce, bu lıu..C\usta 

ö\·le eöyliycmiyeeeğim, yapmacık 

ve esrarlı tavrı ile onu pPk tuhaf 

buluyorum. 

5. Al'bay şekerlemc> yapıyordu; 

mis Lydla onun tarafına bir göz 

attı ve sesini alçaltarak dedi ki: 

- - Ben de iddia ettjğiniz kadar 
esrarlı bulmuyorum, çUnkU onu 
anlamış olduğumu sanıyorum. 

- Eminim, çok anlayışlısınız 

mis Nevil ve, eğer §imdi söylemiş 

olduğu şeyde bir maksat görUyol'

~mz muhakkak onu sizin izafe 

etmeniz icap eder. 
- Bay della Rebbls bu :ınarkt 

Mascarmeı'in bir sözildilr 1.annede. 
rim: fakat... size sezişime ait bir 

delil vennekliğiml ister misiniz? 

Ben biraz büyücUyüm, birkaç defa 
ma ll<'ıırtra lirın ~· Je .. uı .. un p<'u s;ördüğüm kimselerin ne düsün

sordiorı" t>l je .,aı-. <'" tıtw ııeo"ient düklerini bilirim. 
lcs ~c·ns cıııe j'ai 'u duux fois. - Aman Yarabl,i, Beni korku-

- ~lıırı l>h·ıı ! 'ou .. m'effra~·ez. tu~·orsunuz. Eğc>r dilsündüklerimi 

Si '011-. .. a, lı•z lln· ılaıı .. ma pen- okuyabilirsı>ni7., bilmem buna mem

ı;ee, jı• n(' .. nı .. .,j iı• de' rai., ~n Hre nun mu olmalıyım veya müteessir 
oontı•nt mı aHllı:r... mi? 

<l l :\f scaı illf' XVIT ve XVIII. nci asır komedisinde ~:er almış. 
hılPkiı •·ııa•t ıınl~rir.d~ıı öiti,• Burada Molierc'in "LC's prect<>u.ses Ri· 
diC'ull ı. .simli komC'ui5indckl bir şahıs mevzubahstır. 

AN ALi Z ve TEORi 

1. \asnıi,ıdakl dıınh· 'e tabirleri 

ttirkt:c~ t• ~e\ lrlnb: 

a. L'un des sngcs de la Grece 

dit qu'il Hait plus fa<'ilP de vaincre 

n06 cnııcmis qıı<' de nous vaincrf' 

nous-ınemr>s. 

b. deveniı gıos < n mangcant. 
.c', L' loup etait dcvenu tPllement 

gros c ıı ınangC'l•ant. qu'il ne put 

plus sortir p::ır lcı trou. 

Ak>rs !es pa~ sans viıırent et 

l'assommer<>nt. 

d. devenir enroue a force de 
eri er. 

e. failllr mourir a force de rire 
(d<' plcurer). 

f. nP. pleure p88 au point d'avoir 
lcs yeux rouges. 

~. Je t'aseure quc tu le tr?fI!

~es. 

h. s'enfoncC'r une epinc dans le 

pled en marchant. 

Devlet Demiryoltan ve Limanlatı~ 
işletme Umum idaresi ilanlan _ i 

Mun .. ııı. o t>cd • •3~001 ıl:-c c.ıaıı (l()QO(} Kg. deklatrin (l0.•.9411 per. 
şembc gur•I •aat l 14) en dörtt! Ha~darpaşacıa Gar blna.st dahilindeki lro. 
misyon dratmdnıı ar.k eks.!lme •ısullle .satın ıılrnacaktır. 

811 ;,:ıım Kut ycnlcıln · :.m2ı bra (50J kuruıııuk mu,·akkat teminat 
ve kan;.ın.ı.1 trıyır elll~I vc;;aı ·11: t.:rlıkt• eksiıtmc gUnU saatine lrndRr ko. 
mt.c-yonh nı•,·ııcaa ti arı .özımdır 

Bu ~l' alt oartnaıııcler kom~yondan parasız olarak dRğıtılmaktadır. 
(22U) 

*** 
Muhammen bedeli 127.500 (yüz yirmi yedi bin bezyüz) Ura olan ı~.000 

&Mt buraJ ve 10.000 &det topra '< l:azmaaı :!O.ll 941 ealı giınU saat 15.30 da 
kapaıı zarf L:sull.ı U~ Ankarada :dare b!ııasmda satın ıuıacktır. 

Bu lşe girı:tel< Lstlyenlerir. i6~ (yedi bln altı ytlz yirmi bet) Ura.tık 

auvalu<al t.mln&t Ue kanunun tayhı ettiği veaıl<alan ve tekliflerini aynı 
Fkı saat 14.30 kadar komLı!yon ıeiıllğine vermeleri l&.zrmdır. 

Ş rtna•ııelw 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaf& veznelerinde aatılm&k. 
t.Adır (25S7j 

·Rltın hazretleri 
• 

Düny ada altının 

çok altına 

memleket 

n ed ir? mevkii 
sahip o la n 
hang is idir ? 

En 

Altın dünyaya mihver olmuş tahammül edemıyordu. Binaena. 
bir kıymettir, ve bugilnkil harr• leyh, bu ıki madde de kıymet 

te mihver dediğimiz Almany.. esası olamıyorlardı. 
ile İtalyanın bu altından mah- Uçüncü olarak madenler geli • 
rum olmalar.mda büyük bir rolü yorlardı. Evet madenlerin kıy · 
vardır. meti vardı, çilnkü madenle bıı • 

Totaliter devletler altından çok ziraat filetleri lmal olunu . 
mahrum oldukları için ellerinde 1 yordu. İ§te bu sebeple madenh· 
kuvvetli rkrmaye, yani para, al• ı re l:ıymet verildi. Esnsen artık 
tın bulUllan devletlere ilanı harp insan zekası mübadele esası ola
etmişlerdir. rak hem az yer tutan hem taşıı. 

Binaenaleylh, altın denen kıy. ması kolay olan hem de kıymetı 
met esasının bu harbin sonunda bulunan bir madenin bulunma. 
alacağı mevki hakikatıen şayanı smı istemeğe başlamıştı. 
dikkattir. ÇiinkU bugtlnkü bü • Demir, ilk olarak hatıra geldi. 
tün kıymetler altın esasına da· Fakat demir hem ağırdı, hem de 
yandığı için yann pek uza.k, hal• paslanıyordu. Çiruiler demir ye. 
ta ümitsiz bir ihtimalle mihver rine bronz kullanmağa başla · 
harpten galip çıkarsa altın esa • mışlardı. Fakat maden keşifleri 
sının yıkılmaa: da ihtimal dahi. devam ediyordu. Ve nihayet m.• 
linıde görül' .. Ur. Çünkü Almanya !attan ancak birkaç asır evvel 
iktrsadi zorluklarının tahrikile gümüş sas kıymet olarak kabul 
demokrasilere harp ilan etmiş edildi. Çünkü gümüş hafifti ve 
olduğundan. bu harbin sonunja hiç bir şekilde paslanmıyor, bo. 
iktısadi esasların ve ezcümle kıy zulmuyordu. 
met esası olan altm esumm de-
ğişmesi de muhtemel olabilir. 

Demek ki, bugünkü harp bir 
dereceye kadar altm harbidir de. 

ALTININ MAZtsl 

ALTIN HAKIMIYET1 
ALIYOR 

Bakırdan, bronzdan ve gilmi.iş 
ten paralar her memlekette pi • 
yasaya çı:k:mıştı. Fakat bunlann 
kalitaları fevkalade mi.itehavvil
di. llk olarak Fenikeliler düşük 
kalitah para ile mal satışını ke~. 

Sovyet Rusyada 1927 denberi L 
hususta resmi tebliğ neşrolun • 
m.adığından Sovyet~rin ne !:a • 
dar altın istihsal ettikleri meç • 
huldür. Sovyetlerin istihsalı ha. 
riç olmak üzere dünya 1930 sc · 
nesinde 640 bin kilo altın istihsal 
etmişken 1939 da bu miktar .>ir 
milyon iki yüz on beş bin kilo • 
ya çıkmıştır. Aynı seneler zar • 
fında Sovyetlerin altın istfösal{ı.. 

tı t;ıhminen 45 bin kilo ile yüz 
elli bin kilodur. 

En ziyade altın istihsal olu -
nan kıta Afrikadır. Afrikadan 
sonra Şimali Amerika gelme-k • 
tedir. 

Avrupada altın istihsali bakı • 
mından J svcç senede 7300 kilo 
altını ile birinci. İtalya senede 
58 kilo altJn istihsali ile sonuncu 
gelmektedirler. 

Acaba dünyada ne kadar altın 
var? Bu herkesin merak ettiği 

bir sualdir. Muhakkak olan bir 
şey varsa o da dünyada altm 
istihsalatımn her gün artma'<ta 
olduğudur. Fakat bu her ?.aman 
böyle devam edebilir mi? Hayır. 
Çünkü altın çabuk tUkenir ve 
mantar gibi cabucak yerden bit 
mez. Zengin Peru, Meksika m~
denlerinden bugün kalan sadece 
macera romanlarıdır. 

Altın ille insanlar arasmdaki 
ticaret ve mübadele şekillerini 

bir esasa bağlıyan kıymetli ma• 
dendir. İlk insaniar cemiyet ha • 
linde yaşa.mağa ve mal milbadc. 
lesi yapmağa.. karar verince ilk 
zamanlarda büyük zorluklarla 
karşılaşmadılar •• Çünkü derhal 
basit Trok esası kurulmuştu. 

Çoban koyununu veriyor, çift 
çiden çavdannı alıyordu. Ancak 
o zamanlar iptidai imanlarda 
kı:yq;ıet fikri yoktu. Fakat r.r • 
manla besli bir öküzün her hal• 
de çılız bir danaya tercih oluna
mıyacağını anlamağa başladılar. 

Bu şekilde bir kıymet fikri in • 
san zekasında yerr almıştı. Bun
dan sonra mübadelede muvaze • 
ne esası da kabul edildi. 

fettiler. Ondan sonra h"men her Sonra altının el değiştirmesi 
yerde gümüş esas olarak kabul de mühim bir keyfiytetir. Bir 
edildi. Hatta yine aynı devirler. zamanlar en QOk altına sahip c• 
de pek nadir bir maden olan al. lan ispanya. dünyanın en ?.engin 
tın mübadele esası olarak orta - en büyü'k bir -devletiydi. Fakat 
ya çrkmağa başlamıştı. alt:nlar bu memlekete yar olına· 

Beynelmilel mübadele başla • mıştir. Bir zamanlar da lngilte
yrnca. altm da ilk defa para ola. re Avustralyadan. Kanadadan. 
ra.k kullamldı. Fakat çabucak i. Tra.nsvaldeo gelen altınlarla dUn· 
teri gidilerek mübadele esasını yanm en zengin. memleketi ol • 
teşkil etti. muştu. Fransa da Puankate za • 

Altın piyasaya ilk defa çıkın· manmda dünyanın en çok altına 
ca bazı rnüşkUH\t da meydana malik olan memleketi vaziyetine 
geldi. Mesela bazı memelcketler girmi~. fakat altınlar Fra.nsaya 
altın esasını kabul etmek iste • da yar olmamıştı. 

Fakat meeele bununla kalma. 
dı. İnsanlık terakki edince yeni 
yeni mübadele müşkülatı ile kar 
şılaşt.ı : .Mesel!, çoban dokumacı
ya müracat ederek: 

mediler. Yunanistan bunların Bugiin altın bakımından dün. 
başında idi. Roma büyük impc • , yanın en zengin memleketi A · 
ratorluğunda altın para esasını merika Birleşik de-vletleridir. 
kabul etti. lngiltere de Giyom z?.. ı 
manında altm para basıldı. . ALTINI TEHDiT EDEN 

- Bana çavdar ve çadır lazmı 
dedi. Buna mukabil ben de sana 

DÜNYA ALTINLARI 

K!MLERlN ELlNE GEÇTi? 

kuzu veririm. Altın esas kıymet kabul olun-
Buna cevaben dokumacı da: duktan sonra Peruda büyük al • 

1 
- Ben sana çadır temin ede - · tın madenleri fuılundu. Bu ha -

)'im ama çavdar nereden bula • dise yalnızca lsa.pnyayı en zen. 
ymı, benim de kuzuya değil se. gin memleket yapmakla kalma · 
nin gibi çavdara ihtiyacım var. dı. Aynı zamanda binlerce gı:: • 

Dedi. Bunun üzerine çiftçi mü. minin Okyanuslar aşmasına ve 
dabale etti: ticaretin dünvanm dört köşesinP 

- Benim hem çadıra, hem e yayılmasına vesile teşkil etti. 
kuzuya ihtiyacnn var. dedi. Ben Nitekim 19 uncu asıra;ı. meyda. 
her ikinİ7.e de çavdar veririm. na çıkan Kaliforniya altınları da 
Siz de bana çadır ve kuzu verir- Amerikanın bugünkü zirai ve 

siniz. sanai yükselişini tc:tı r• etti. A • 
Ve bu şekilde milrekkep trok vustralyad~. cenubi Amerika::a 

meydana geldi. altm bulunması bu memleketle:' ı 
Fakat bu da kafi bir tedbir terakkileri üzerinde büyük rol • 

değildi. Çünkü hazan ciddi mü. · ler oynadı. 

TEHLiKE ... 

Altını tehdit eden tehlike ta • 
mamile küçük fakat çok mühim 
dir. Altının bugün artık ihtiyaca 
karşılık vermediği ve bilakis m • 
badeleyi güçleştirdiğine dair 
hakkında bir kanaat hasıl olm. Jı 
altının kıymetten düşmesine ka. 
fi gelir. Fakat bugün dünya pi
yasa~ına hakim olanlar altın e • 
sasını kabul ettiklerinden şımd • 
lik ~ltın için ciddi bir tehlike 
mevcut değildir. 

Altının cemiyete bir iyiliği il' 
bankaların kurulmasına esas tecı_ 
kil etmesidir. Çünkü daha Fcni· 
keli tüccarlar zamanında altının 
temini güç ve bilhassa korsan • 
rm hırsını çeken bir madde ol • 
duğu görülmüştü. Bunun üzeri. 
ne bir çek verilınesi ve ~ynı b~n 
kanın başka yerdeki şubesinden 
paranın <;ekilmesi esasını ortaya 
çıkarmıştı. 

ALTINI KlMLER 

B1RlKT1RlYOR ?
0 

(811 11ıütunda okuyuculanmu:m 
zct.emiz ~anındaki kuponla bir 
gönderecekleri 
EVLEl':lHE lEI~LtfıxKl, lş \ 
i'UA, lŞ \ EKllE. ALDI, .\ 

çü.< U~ııları pamııı:t nr~roluıı111.J 

Evlenme teklifleri 

* Y ~ 30, İstanbullu, i-8 yaş! 
dn ıkl çocuğu bulunan, ticnret~~-•~uıu• 

sahı<ı: hır aileyi mesut cdcbi 
kudrco:tc. bir zat 2 ->O yaşları arllll"'l.,..bı 
da y.ı &elırt olan ya memur bul 
dul vc:y ... kız bır bayanla evlenmek 
zusundr..dır. ı ı.v H. 106) rc>mzine 
racaat 

* 1uş 35, boy 167, ktto 65, tanuı 
bir n Uessesede çalışan aylık geOrl 
Ura olaı: ve çirkin olmıyan bir 
yaşıt<" mütenasip kız veya dul bir 
yanlo. evlenmek istemektedir (R 

15) remzine müracaat. 
* Yaş 23, boy 163, kilo 54 açık 

mcr. oldukça şirin, liseyi bıttrme 
biraz müzik ve lisan bilen, ev ve 
lşterine kabiliyeti fazla, meli vaz 
yerinde ve şereru bir aile kızı 
men anlaştıktan sonra YB.fllc mU 
sip bir bayla evlenmek fstcmckte 
tstıy0rJer (Acaba klm) 
racaat edeb!Urlcr. 

I ş arayanlar: 

* ıc sene doktor kllniğın l <;alJJ 
iğne yapmasını bilirim Şimdi 

şum. I.xıktor, veya d~çi 
çalıemaya ta.llb!m. Adres 
Arpac.nlnı yokuşu sala kb kü !110. 
Bayan PE-ruz'a mUracaat 

* Evvelce Dır şırkettc \'c ply 
gtşclerınde çalışan tecrUbcU bir l!i-.'"""'""" 
vnzıbnrıclerde iş aramal<tadır. 

edeni r Beyoğlu Ağnhamam 64 n 
ra birinci katta (J.P.) ye mUracaat 

debll:rlcr. 

• Usenın 10 uncu sınıfın cıevaJIS 

diyorum ögırdcn soııra boş kalan 
saattnıdl' çalı mak üıtlyorum 9 
romence tahstum \'aran vc rome 
yl ~k iyi biliyorum. Romence 
~crobillrım. "li!.kalı mUessesclrrde 
ıışabllir ve aynı zamanda tere 
1il ta yapabılirlm ... lsuycnler g 
sinde (N • 107. Zıyaı rcmzıne 
tup • .ı. mUrncaat edcblbrl r. 

Aldırınız 
Apjtıda rumu7Jarı ~ a zıı'ı 

kuyucul&nm11.m namlarııııı ıt 

mektuplan ld:ırchaııl'lni1dr.n hl'f 
tiabalıtan ~ğlt•)-e kadar 'n ·' AAııt 
den ııonra aldırmııları rka olunut• 

B. B. U) (0. 30) (A U. 1 
(BulmU!J 38) (Knnat) ı İyi k 
(S.F S. 22) (Ciddi) !2i S 
(F. Y. 3b) (K. 1. Ş METI 
(W-X..Z) !R.F. 18) !GUccn 
(Bay 55) (Arif 37) (A. N. 1 tanbU 
ı ç, ._::ııç remzine mektup yıız:ın 

kis remzinin adına bırululan mekt 
nldırma!arını rica ederiz. ı ( Evcııııt 
(Dlk~.ı 1 (Hava 14) ılsmnll) ornı: 

<M.E C Al (H.S. Dildş) 

Yem neşriyat 

İslam - Türk Ansiklo 

disi .l\1uhitülmaarif 

Bugün inti ar c>d n 11 in ı 

yısı ahıret ve dl gibi muhım 11'1 
zularn tahsis olunmu tur. 1 l 1' 
an nazarmda ahıret: ÖmPr it 
Doğrul. 2) Dm ülim' rın • fıl 
lara. mutasavvıf'lya \C bazı ınut 

· fc>kkirlcre göre ahırct ~ Prof 
tsmnil Hakkı lzmirli. 3) Ahır 
man hakkındaki habC'rl ri ın 
y<'ti: Profeaör Kfı.mil Mu ı . 4) 
lüm hukukunda aile: Tc>m · 11'1' 
kc>mcsı reislcrınden Ali Hint 
Berk1.5) Mis) on r ", mu tP 
lcrin yazdığı isları an ·' lll 
hata ve no't"anhrı Hü 1"1 !il 
mık Orkun. 6) Birlik vP dua: 
han Seyfi Orhun 

nisbctle pek yüksek 
bildirmiştir. 

Diğer taraftan Amerikada 

küllerle karşılaşılıyordu. Bilha.s. Altın kıymet buldukça, altın 

sa az kullanılan maddeleri de • hırsı da arttı. Birçok yerlerde 
ğiştirmeği kimse kabul etmiyor, l çok zengin altın madenleri bu -
buna. mukabil buğday, arpa, yır lundu. 1500 senesinden 1848 f(• 
laf gibi herkesin her mman ku'• nesine kadar bütün dünyada dört 
lanmak ihtiyacında olduğu mad- . milyon 950 bin kilo altın _çıkarıl. 
deleri değiştirmek gayet kolay ı mış olduğu halde 1848 den 1863 
oluyordu. o kadar ki, artık bu tenesine kadar tam on beş sene 
hububat kıymetli mübadele ı .. ad· 1 zarfında yalnızca J{alifomiya ve 
desi haline gelmişti. Avustralya madenle!'inin 'iki mi°• 

Trok sistemi terakki ettikt . ı 
1 

yon sekiz yüz bin kilo altın elde 
sonra buğd~y bugünkü altının edildi. 
mevkiinde esas mübadele mad - ı Altının birden bu kadar kulla 
desi oldu. nılması evvela endişe doğurdu 

Altın biriktiren memleketlerin aır.zam altına ı?~hiptir. Bılh 

başında Sovyet Rusyayı saymak bu harbin dışında kalan sarı 

dQğru olur. Sovyet Rusyada \'C memleketi Amerika buraya d 
bilhassa Mongolist<.nd.:ı. çok ren- ha büyük mikyasta a tın girıııt' 
gın altın madenleri vardır. 1927 sıni temin etmiştir. 

Bugünkü bankalara kıyas o • ise de bilahara yeni yeni pi~·a 
lunabilecek büyük umumi ant • l salar açıldığından mi.ibadele iır. 

repolar tesis edildi. Fakat huğ • kanlan genişledi. Ve altının kıy· 
day zamanla bozuluyor. ha.t:CU"at metten dü.ııeceği hakkındaki en • 
tarafından mahvolunuyordu. Bu t.lişe ortadan kalktı. 
sıralarda tuz kıymetli bir m:ıdue Dünyanın altın istihsali gün • 
haline geldi ve bir müddet mil · den güne seneden seneye c:oğal. 
badele esası kıymet olarak kul • maktadır. Büyük miktaraa altJn 
lanıldı .. Fakat tuz da rutubete istihsal edilen bır memleket. olan 

denberi altın stokunu gizli tu • Bu harpten sonr altının oJf 
tan Sovyet Rusya Amerikadan ziyeti ne olacaktır. Bu ma 
altın arama mütehassısları ge • değildir. Fakat muhakk. k 
tirtmi~ ve memlekette altın is - h1rp sonuda dünya pıyas l 
tihsalatını feVkallde arttırmış- eskisine niıo'~tle büyük bır f 
tır. liyett.> 0 ahit clara1< ve er.;ı..s 1'1 

Tas Ajansı geçen haftalarda met olmakta devam eden 
Sovyetlerin 1940 daki altın is • I bütün dünya piyn alarmda ~ 
tihsal~tınm geçen senelerdekine birinci planda rol oynıyacs.1< 
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~lll'ında. bir ~t ~ığı belirdi. 
ş; Urtu1U§ ümidi! Yaacağı yegAnc 

Babırla bir Fransız askerln!n 
yanmdan geçmeslnl bek. 

e(tJ. Marakeşte pek çok Fra~. 
"ltdı. Bunu dUşUnUrken he~,. 

n Adeta titriyordu. Faknt ü. 
Cok geçmeden sC>ndU. Kervan 

l6ç kJlometre kala durdu. 
girmfyecekler miydi? Bi!"aZ 
durmalarmm sebebini öğ -

·. lıiehmedin verdiği bir emir. 
e: leornelynnın elleri bağlandı ve 

ııt1ii tine tıkaçlandı. Fastnn nasıl 
!se, :fı.'arakeşe de aynı §eld". 

~t'irccekti. 
~ F'ransız zabiti, kervanın kale 
lııdan içeriye girişlerini se: • 
er. Komelya, ağlıyordu: ka. 

1itaıı peşe, gözyaşlarını örtü -
u ... Ah ne olul"du, za.b'.Uerden 
tel!p de peçeyi kaldırsaydı. 
t talih, Komelyadan yUz çe. 
lvu: 1ngilterenin bir köyUnde 
itan facia daha b:tme.ın.i5ti. Ze. 
1 kornelyn! 

l."?tiu:ruLl\ruş BİR J{API 

ehınet Amatisil Marakeşe §i • 
kaıe kapısınd9n girmi§ti. 

ört ısaat geçti 
hrin cenup kapısından da yor. 
ll"gin iki seyyah girdi. Hiç 

• e etıneden, bir tek ktı.pJS1 olan 
bina önünde durdul:ır. Bu bi

·n >damkcştekl yUzlerce handan 
öt ~di. 
ç 

tıır, bahçesinde p's bir koku 
: deve, katır ve egek pi.silk. 
en etrafa yn.yJan bir koku. 
j'UJ, Baba Ja.ktan başkası o'. 
~kısa boylusu kon,w.µnağa baı:.• 

llerbat bir yere geldik yahu! 
a~a çok kalac.ak mıyız? Nere. 
~ burnum düşecek!.. 

'' )• a gUldil: 
t ~ 4lznizı b1tirene kadar bura-

lınağa mecburuz; bızim bu 
ı Jet i1. ..ıde nerede oturduğu • 

l:lı!i kalmalı. Kale kapısından 
lte.n bizI aklp etmedilerse gfm 

bu han b 'zim için en emin 
~e yapalım, korkusuna kat. 
JI ... 
'l'nkip edilmedik! Bundan r. 

.. fllabilirsiniz, sık sık .. rka.ma 
; lı:lmseler ~oktu. 

O halde biz' Marakeşte bula. 
etı;rı bUtUn hanların aranma-
rı hağ1ı. Bu da bir haftaluı: bir 
~rnana kadar da her halde 
hl ter. 

~Qk Baba Jak gUlerek Varbo. 
~5ndU: 
~ahu, etrafına baksana, hay 

l°alaitı bUJ""..!.01 ! 

~hl, bu iki yolcuyu a. 
lianda hayva.nlannı bıral • 

tıonra şehrin Y&hudi mahal. 
gıtuıer. 

5 «t Oldu~ kadar kirli bir so -
tirdiler; Jak sokağın köşe -
<lllrdu ve bir manav dUkk:.. 

' 

----
'Ilı llekri Mustafa ile gizli 
~~hanede içki ıçerken, sokak 
~~ba§ının atla teftişe çıktı
t~~U.Birden sokağa fırladı: 
ı.."'urunuz aslanım! Size: mü· 
"it ~Y söyliyeceğim-. 
ba~ı. Çıpraz Hüseyini tanı 
Onu lstanbulda ta.nunı
~ llUydı ki? ... 

Ne SÖyJiyeceksin bakalım? 

11 
1}'orsun... gene içmişsin ga· 

1 ~. 
~~·ın, atın önünde durdu: 
liiı i~eden durabilir miyiz 
lttı? Ora ını bırakalım şımdi 
~ Lukreçyadan bahsedece 

Ne dedin .. Padişahın gözdCSJ 
l\ıkreçyadan mı? 
,(;:\et.. evet.. ta kendisinden. 
~nun size saklandrğı yeri 
~~~rtı ho~unuza gider mi bu 
~ha~r? 

ba~ı r:ülmeğe ba 1adı: 
Cn de Lukreçyanın 'l gur.. 

Yıwm. OT\\'EI,L BİNNS 

nmdakj şi~man kadınla §aka!~ • 
mağa başladı. Sokağın başında nö. 
bet beklediği bu suretle anl&§ıl -
mıyncaktı. !Jtifata mazhar olan 
.,i;;nıan Yahudi karısı, bilmukabele 
Jaka meyva ikram ediyordu, Var. 
bora elli adım ilerledikten sonra 
bir knpınm önünde durdu, Uç hafif 
ve Uç kuvvetli darbe vurdu, 
Kapı derhal açıldı. Varborn içf". 

riyc girince tekrar kapanarak de • 
mir sürgüleri sUrlildU. 

Hlı:metr,i kız önde, Vn'r'bora ar • 
knda, geni§ bir sofayı geçtikten 
sonra bir odaya girdiler .• 

Odada beş dakika oturmam·§tı 
ki içeriye sakallı, yaşlıca bir Ya
hudi girdi. Varbora derhnl ayağa 
kalktı. bu adam zengin olduğu ka.. 
dar nufuz sahibi jdi Nufuz sahibi 
alınası zenginliğinden dolayı de • 
~leli. Etrafma hUrmet •eJk'n e • 
meşini bilenlerdendi... Karakter 
sahibi bir zattı. 

Sakallı arapça konuştu: 

- Dt.me~ nihayet geldiniz, 
muhterem do um? 

- GördllğünUz g!bi lşona. 
Ev sahibi oturdu. 

- Mehmet Amati ka.nsı ile bu. 
gUn eehre geldi. 

- Biliyorum, nerede oturuyor? 
- Dostu Abdullah Hammon'un 

evinde. 
- Ala. öteki, yani İsveçli ne

rede? O da Marakeşe geldi mi? 
İ§onanm yUzUndekl hatlar gc • 

rildi: 
- Gelmi§ olabllir, hiçbir habc. 

rim yok, Hakkında hiçbir haber 
alamadım ve bu da canmu ınkıyor. 
Vaziyet QOk esrarengiz. Bildiğim 

bir uey varsa Mehmedin bu gece 
Ben Musanm e\rlı'ıe gideceğidir. Bn 
ytı bir toplnntılan var. 

Varborn bir ıslık çaldı. 
- Vay canına, runınada acele 

ewyorlnr. Johan sen muhakkak 
burada öyle;lse ! 

Mehmet Amadi, İsveçli yanmdıı 
olmadnn hiçbl'r' şey yapamaz ..• S • 
at kaçta toplanacaklarını b.ili:,or. 
sunuz t5ona? 

YahudJ başmı "evet" manasma 
iğdı . 

- Bu gece yansı ... Herkes u3-
kudayken. 

Varbora gülerek: 

- Esrarengiz işler zaten hep 
gece vanlan yapılır .• Şehrin bU. 
tUn kapıları gece knpnlıdır. Ma • 
rake§ten kimse çıkamaz. lklsinl de 
bir ele geçirirsek ••. 

İ§ona sözU kesti: 
- Diğerleri çil yavrusu gibi de. 

ğılır. 

- Ben de 6yle tahmin ediyo. 
nım. Maksat ·Johansenf ele geçir
mektir. Slllı.hlı:ın temin eden odur. 

Varbor::ı. bir a.n sustu, sonra de. 
vıı:ın eVi: 

- Ben Muaanm evi nerede? 
(De\'Blllı var) 

lanndan mısın yoksa? O memleke 
tine gideli çok oldu. 

Ve atının karnına dokundu .. 
dizgınlerini çektı: 

- Haydi. işine git. beni de yo
lumdan alıkoyma! 

Hüreyin, atın dizginlerine sa
nldı: 

- Allah aşkına. bana inan. as
lanım! Ben onu geçen gün, Ciba
lide Ver.edik elçisinin yalısına gi• 
rerken gözümle gö: JUm. Yalan sö' 
lemiy<..ırum. Eğer yalanım çıkarsa 

eğer om• orada bulamazsanız, ls
tanbw sokak!arında köpek gibi 
yerlerdt" sürünmeğe, her türlü ce. 
ıaya :-azıyım: 

Asesbaşı, Hüseyinin ısrarı Uze
tine: 

- Peki, dedi, haydi götürün 
bunu karakola. Yarın bu ışi ben 
takip eaeceğim. Eğer aslı çıkmaz
sa. 0 z-·man !;Jrtrna yfü: sopa vurnp 
c:a~hm. 
Hu~vin razı oldu. 

lngilterede 
moda olan 

a • 
yenı s 

·oy 

Bugünkü pedagojinin varmak si 

tc ... iğf gaye e~lend'rerek öğret

mek, can sıkmadan dikkati çek. 
mcktir. Yer yUzUnde bir çok mil
letler en iyi verilen dersin güle
rek, tatlı bir çehre ile verilen ders 
olduğunu, kunı l:ı:nhlrırm ;>ek de 
işe yaramadığını iyiden iyiye an_ 
lanrı::lnrdrr. 

Bugilnltl! lıfıdh·~ler karşısmdn 

lnJiltcrede oturnnlnrn bir Alman 
tayyarcsile bir İngiliz tayyaresinin 
n sıl tefr'k edileceğini öğretmek 

18.znn gelince mütehassıslar bu kal 
decl n istifade etmek istemişlerdir 
ve teknik izahatn girismeden bu 
işi yaptır.'.lCak kola~ b'r çare ara
mışlardır. Bu araştırmadan §imdi 
anlntncağnnız oyun do.;ınuştur. 

Oyun bir nevi ltliğrt oyunudur. 
Yalnız iskambil kô.ğıtlarmın lize
ri .de İngiliz ve Alınan tayyare 
Uplerfnin miltebıl.ssuılnr tamfmdan 
ye.pılını§ rcsm11erl val"drr. Oyunun 
kaideleri bir defa öğrenildikten 

sonra oynamak çok zevkli oluyor, 
oyuna mahsus tabirler kahlmhn .. 
!arla tekrar ediliyormu": "Bir : le
serşinit dÜ§Ül'orum ... Yahut Huri· 
car.s'ınla Yünkers !kisini alıyorum. 

ambi 

Tayyareciler, siviller, gençler ve 
ihtiyarlnr durup dJnlenmeden Me. 
s:!rşimiller, U:nkellcr, Dormier
ler dUııOrilp durmnktnıtrr. 

Bu oyuna ''Hnrp tnyynrelerl., 
ismi verilm~tir. 65 k~ğıtln oyna. 
nır. Bu klltJtJıırdı:ın eJJI ikisl ya. 
bancı iskambil kfığıtltırmn renkle
rini ve işaretlcrıni tn~ırlar. Diğer 

on üç tanesi İngiliz tayyarelerin. 
den yedi frıi ile Almnn tavyarcle. 
rlnden altı tipi P-1\ster'rler. B"rlncl 
lerin üzerinde n. FA nm <lngi'lz 
Krallı? Hava l{uvvctleri) işareti 

olan daire, ikinciler de gamalı haç 
vardır. 

HA3ER 
1er 'gün 

8 
sahife 

7 

Og,?Lan iğa 
M, RüChdn Adıı 

GUndUz!eri kısa, geceleri uzun j Bekçi, Ağ_nnm.~.a~ı:ı içi_n mi? 
.so"".ruk bir ny. Bir koronun uf;. • Yoksa canı ıstedıg: 1çın mı? Her 
t~unu andıran rüzgar karla !; •• ; nedense kabul edip içiyor .. 
raber sokakları mahalle çocuğu Bazan hep beraber gillüyor, 
gibi dolaşıyor. Kuru dalları f!~l - 1 hazan da htp beraber susuyor • 
!nnan a;;a .. maestroya benziyor_ 1 lnr. H.:!_ ı ·n gülü&U. susuşu A. 
du. Bekçi~in öten düdilğU, rli • ğaya bağlı. A.ğa gülünce b~ıyor
gfı.rın sokakları yalnız dolaşma • !ar kahkahayı. Ağa su~~.ca da 
dığını gösteriyor. Bekçi öttUrü - saç sobanın çatırdısı. _ışı~llyo.r. 
yor, dolaşıyor, rü~r ötUyor 1 Ağanın sözlerinin tesın mı? Yok 
dolaşıyor. Sanki kast.~ uykuya sa d~kavu~l~t n:u; ;.aııut ~a 
dalmadan, rüzgardan, b ckçiden alkolun tesın mı Be lı _degıl. 
ninni dinlivor. Bekçi de yava.s yav~ ke rıflen. 

Bekçi d~laşmaktan, rüzgir:a mcğe. sarhoşluğa yüz tutmaya 
kara arkadaşlık etme!~tcn vaz _ başladı. Bir ~adeh daha ~varlı. 
geçti. Bir kapıy~ yaklaşıp kar • ~n bekçi, ngırlık veren sılahmı 
tundaki k:ı.rları silktikten sonra kayışla beraber boş sandalyeye 
içeri giriyor. ~{apıyı zorla kar • koydu. Bekçi hafiflemek, daha 
tıycır. Çünkü rüzgar kapzyı wr· rahat içmek isti)ror. 
luyor. sanki o da üşümüş, yorul- - Ağam. senin oğlan nerde? 
muş içeri girip gaz liımbasm •. 1 - Benlm oğlan, bekçi dayı, se. 
aydınlattığı, saç sobanın ısıttığr kiz saat öte<leki Çavuşlar köyün 
bu yerde ısınmak, dinlenmek ·. • de. Hem onun da oğlu var, sen 
tiyordu. onu biliyor musun bekçi dayı? •. 

Bekçinin girdiği yer k:;ı.hve. 1 - Ooo ... Torunun oğlan ha?· 
Fakat kahve fincanları, ~y bar. Bardaklar bir de torunun gerefı
daklnn. nargileler yerlerini ka· ne doluyor. 
deh yerine geçen eu bardakları 1 Şimdi hepsi sırayla oğlunu. 
içki şişeleri ve yiyeceklerle yer torununu. kızını ~öylüyor. her 
değiı:ıtinniş. Bekçi soyundu. Göz seferde, her söylenişte Ağa "şc • 
!erini etrafta dola5trrarnk yer a... refe" diyor ve içiyorlar. Köşede 
rıyor. Olduk~a kalabalık var. sazı ile şarkı söyliyen, sarhoş 

Küçük gruplar halinde masaların kafalara çabuk tesir ediyor kimi 
ba.~mda içiyorlar. 1 çocuk gibi ~ğlıyor. klmi de ah. 

- Gel bekçi dayı gel .•• Yam· of çekip dilşiinüyor. Neyi? Şar. 

ma gel... 1 kıdaki sevgiliyi, ama kavuşaına. 
Bek~i. sesin geldiği t:ırafa .ö. dığt sevgiliyi. 

nüyor: Ağa da ~ğlıyor. 
- O, merhaba ... Osma Ağa. - Ağam sen de mi yarine kt:• 
- Bekçi, (Osman Ağa) dediği vuşamadm? 

ak saçlı, ak sakallı ihtiyarın y:• _ Yok be, bekçi dayı .. Benim 
nında yerini alıyor. Ağa sarhoş.. a.rtık aevglliyle, yarla işım mf 
kimbilir kaçıncı şi§eyi boşalt • kalmış? · •1 

mış... ı -PekJ, niç•n it;l~ı'<!!n 1 
Etrafındakiler henüz ağa gibi - Ne bileyim ben .. Unl:ır ağ. 

değil. Belki az içt.iklerinden, bel- ladı ben de içl~dtm. 
ki dq daha az yaşlı oldukların- Ağa tekrar laşlıvor içıııi~-e •.. 

• dan... Vakıt geçiyor, duv;:.rdaki saat 
Ağanm isteği üzerine masalar gece yarısmı gösteriyor. 

birle~tirildi. Ağa, şımdi içmesini yavaşlat-
Ağa. hep sırrtıyvr, bekçiye: tı. Zaten ıçecek hali kalmadı. 
- Iç, iç. •. Bekçi dayı iç, diyor. Çok sarhoş. Boyuna oğlunu, ge • Bu oyun tngiltettde her tUrlU 

taıımlnlerln fcvl-ind-e ~-ay-Jmıetır. 

• ============================= tinini anlatıyor: 

-132· 
A~e:'.'ler, I-fü"'e~·inf yakalayıp 

karak, ıa gotü~ctı.llcr. 

E .. tes; gün Ases başı yanına se
kiz o:ı tane atlı Ases alarak Ciba· 
tiye g1tti. 

Ka~ gündür, Lukreçyanın Ciba· 
lide ~aklandığı haberi dilden dile 
bütiln htanbuı halkının ağzına 

<IUşrni:~tü. Herkes: 
- Lukreç"a kaçmamış ... !stan• 

bulda ımış. 
- Fadışahın gö7.desini saray· 

dan lr:o,rırmışlar .. Cibalide bir eve 
t-:apacmı ıar. 

-- Lı...\reçya bir St:\rl::ıt!l'ı ile ~ a 

tıyo:ınnş. 

- Luk eçya bir azılı haydu 
dun kupatma,ı ımiş. dıyordu .• 

Bu,,a benzer bırçok dedikodular 
da ağı:.rc'an ağıza dola~ıyordu. işin 
:çyilzifoü bilen yoktu. Lukreçyayı 
bir taraftan Cemal Çelebı. bir ta· 
raftan da Recep reis arıyordu. 

Ase1.ba!;1 Cıbaliye gelir gelmez. 
- Hele bır kere şu mahalleli· 

den so:~tura ım. dedi. Çaprat 
Hibe\ •r. belki es: at dalgasın?. ka· 
pılmıstır. Elçının ~·anında mahcuo 
olrı·ık ici:rıe ~elmez. 

Cıhst! yoku~unun sahile inen ağ 

zında ve elçinin yalısının arka ka· 
pısı ka!"şısında oturan evlere bire• 
birer SC·ran Ase:;başı herkesten şu 
~va1>1 alıyordu: 

- ,Biz: Lukreçyayı tanımıyoruz. 
Elçili!.; binac:ına böyle bir kadının 
girdi~lni görmedik. Fakat, sınyo• 

Greçyonun çamnşnlannı yıkayan 
Anasca. isminde bir kadını tıı.nınz. 
Burlva sık 'Ik girip çıkar. 

A;ı:',ac:ı m~t al'elive ı:ordu: 
- Bt; ka1ın ,. rlı m•dir? 
- Evet. Fenn·de do~a büyü--

mc bit ge::~ rum karısıdır. 
- Güzel midir? 

- EYet. Hem de çok güzel. 
Asesba~ı kendi kendine gülme~e 

başladı : 

_ lşir: içyilzü şimdi anlaşıldı 

Çapr".ıt Hü~eyin bu kadrnı valrya 
girip çıkarken ~örmüş.. Lukreçya 
ZR"lr-ederek t,.ıa~n dii.,müc:. Şimd; 
yüz c:rıpavı c;ırtına verse aklı başı 
n:ı t!"~•ı Ye bir daha bövl~ ışlere 

bumunu sokmağa tövbe eder. 

- O el kızı beni oğlumdan 2 • 

yırdı. Bakın ben onu artık ayda, 
yılda t>ir görüyorum, diyor. A
ğanın mUteessir olduğunu gören 
!er susuyor. Sade saç sobanın 

çatırdısı işıdiliyor. Birden bire 
hepsi doğruldu, sustular. Bekçi 
ayağ .. kalktı, bir noktaya baka• 
rak dinledi. .. Sonra dönerek: 

- Bir oı!li.h sesı, dedi. 
Lalını bitirmişti ki. arka ar. 

kaya Uç el siliı.h sesi daha işıtil
di. Bekçi: 

- Haydi. kalkın imd:ıt işaret! 
çabuk olun ... 

Birden ayağa kalktılar, h~Ja 
nıyoriardı. Snnki demincek sar• 
hoş olan bunlar değildi. Ağa da 

(Luffen sııyfaTI ~edrlnlz) 

ı\~ba~ı. mahalleliden a.dığı 

bu rıı:ıl"· • üzerıne. \'enedik clçı 
sinin vahsma gitmeğe Vt' ışi daha 
ıazıa ·he .1el!e lü-zum görmedi 
Atlı a~=lert emır ,·erdı. 

- Ger" :lönelım. ve Beya.."11 k3 
rakoluna g•delırn. Orada göriileccl< 
işleıimız var. 

A~esleı Jt arını sürdüler •• 
Be~·azıta geldi er. 
Ça;-:ı ,...d<- Hilc:eyın karakolda Yen' 

ç· 1 »r•~ ka~ı l\a~şıya oturmuş çe. 
ne ça.n·ordu Hüc:evın A.sesbaşı 

mn g.-lcı~!ni görünce -:evındi. 
Asesbaşı Cibalide mahal!l.liden 

aldığı malOmatı karakol çavuştı 
na anlatarak: 

- Bu '•erı l yalan söy'edi. Luk· 
reçyanın Venedik elçısinin yalm 
na girıp çıktığını söyledi. l:Ialbuk 
oraya 5.rcn kadın, Anasta adınd3 
bir hizmetçidir. 

dertı ve asesle·e bağırdı: 
_ Hardi. çıkann ,u herifi .. 

ve atu. sırtına sopa~ıı .. 
(De,·amı var) 
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B&f, Dlf: Rede, Grip, Bomatfsma 
~enalji, ~nklık Ye RGtl n A~lannm Derhal &eler 
lcabaecla fOllde 3 bf9 alaaabilir. T AKLl11.ERINDEN SAICININIZ 

HER YEip>E PULLU KUTULARI ISRARLA iSTEYiNiZ . 

.. 

Ankarada Kıı.ılay umumi merk zı pr.ıkmda çallfJDak üzere· 

Müateid bir bahçıvana lüzum v!lrdır. 
ratıp!er.ıa yenı pogtan" r.lva.rında Kızılay deposu direktörlUğUne 

mtıracaatlı.n ıJ n olunur. 
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... ,..... ~ •ll'llfTll s.tlO u .... .. ... . ....... ,. 
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OuatA T: R-ptannda.kl oaraıar blr ll'ne ıetnd• ~ l1radaD ._, 

~ ~ ~lctıll c.Kdlrtıe '1& '° razıaetyıe ••r11ecf'l<t:t• 

~'•r: 11 Maı't, 11 H(Lztnn 11 F>'t\1, 1l Birinclkltıun arihlc. 
rlDde yapılır. 

Kiralık kat ve odalar 
An&arat l.addesinm en aıuteoeı yennde levkaı~ naıar~ı 

1aı'adar 9P aydınlık bir tat ldrahktır. Arn; binada aynca lriraıık 
'>dalar da vardır. • 

Yakıt C~a7A.'t~, IdarehanetiM milracaat 

kalktı. Bekçinin bot aandalyeşe 
bıraktıjı kaYlltaki aiWıı aldı. 
Sallana sallana kapl)'a ıittİ· Ya. 
kır •., bu&dufu sandalyeyi ~ 
Arka.aım kapıya vereNık oturdu. 
Hepei ~AN& bıdll;Jqt .. 
Jardı. Ağa. önüne bir de masa 
~ti: 

- Birkaç el sillh eMi bUbn 
eğktlceyi bosamas. dedi. 

Bekçi, ne yapacağım tatrr • 
mıttı: 

- Ağam, deli misin! imdat 
istiyorlar! 

- Kim eğlenceyi buradan çı. 
karak bozmak istene kanpnam. 

- Ağa, bll'3k bizi tıell otur ge
ne iç ..• 

- Bir adim at, grkıp Çlkmı • 
Yacalmı anlanm!. 

Ala. bekçinin hareketini kol • 
luyordu. Tabancayı doğrulttu: 

- Haydi otur, bek~i dayı ... 
Ha.ydi tMJuk. 
-Ağa. bırak bizi. .. Bak imdat 

iatiyorlar, dıprda kar var. Belki 
bir ,oleudur, belki kurtlar in • 
miftir. Ağam yardım iatiyen)eri 
bile bile ölmiye brrakamayı&! 

- ister yolcu olsun, ister kurt 
lar tnain, iater dünya yıkılsuı biz 
içecetiz, bizim eğlence bozulmaz. 

Bekçi etrafına baktı, hepei ha. 
zrrdJ, Ağaya döndil: 

reydi. tçJerinden biri: 
- Şfapı sökmeeini bekliye • 

lim, dedi. 
Kallul etmediler. Hava çok ao. 

iWçtu. donmak tehlikelJl vardı. 
YtlrMllltf ... ~ tafilr ... 
tii. Oi'talrk &)'dml~r. Her ta • 
N.f kar içindeydi. Geriye döndi' • 
ler. Karanlıkta geldikleri yollan 
timdi aydinlıkta dönüyorlardı. 

İçlerinden biri eliyle uzakta bir 
karaltı gÖ&tererek bağırdı: 

- Bakm, bakın, işte bir araba. 
Arabpya doğru BUratle ilerle -

diler. Araba yarıya kadar kari:. 
ra gömttlmtıftil. Şimdi tam ara · 1 
banın yanında idiler. Atlar dor• 
muŞtu. Arabacı elinde sillh 3t -

larm ymunda kaakatı kesilmiı 
yatıyoNu. Yardımcılardan biri· 

- Geç kaldık, ejer Oaman >• 1 
fa mAni olmuaydı kurtanMık, 
dedi. 

Alrl feci manzara; arabanm 
içindeydi. iki kiti birtirine 111. -

rıllllJI yatıyordu. Aralarmda Y.-• 
tı dobDUDll bir çocuk vardı. On. 
lar da donmuetu. içlerinden biri 
bu celet1erl tanıdı: 

- Olman A.pnm oiJu, gelini 
ve torununu 

ikinci küme terfi 
müaabakaaı 

......... ~A~: 
&.•.Nt tarUdDde yapdacak ikinci 

ŞiRKETI HAYRIYEDEN: 
H ssedaranın FevkalAde Toplantısı 

için ikınci ıçtrma Davetnamesi 
Şırketi.bay~ hıued&rlc umumi heyeUnln 18 Mart 1941 Salı gUnkU 

fevkallde ıçt.ımamda hazır bulunan bia'tec!arların teınlll etUklerl .er· 
maye mlktıırma nazaran nizamname taJUi için kanunen muktazi mllza. 
kere nisabı t4baaııtll edem.,:11~indcn celse Rt.Jlamamıştır. Bu itibarla hlı· 
ııedarlar 26 Nisan 1941 Cunw.rteı.ı. gtlnU saat on buçukta ılrkeUn Gala• 
tada Fermenecilerdc kl!n mcrk<al tdare~de dablll nizamnamenin 9, 16, 
17, 28 ve 30 uncu nıaddelerinae tadllıU krası için ticaret kanununun 
386 ncı maddeei bUk\lmlerine \ev!tkıuı t~krar içtimaa davet olunurlar. 
İfbu lçUmaa ticaret kanun•Jr.un 385 inci maddesi mucibince bir biınıeye 
mallk olan hi&ledarlann dahi ıştır'-ke ııalAIJıyeUeri vardır. 

Ruznamei müzakerat: 
Ticaret Kanununun 389 uncu maddesi 

mucibince ilanı muktazi tadil metinleri : 
Şlrketlha~e lıislcleri ~anunl ve ID!UUl\lb m!rucılara 
~ ....... bmdlmleıl'lne tnffkan tntlkaJ eder. 

Ka&.19 li - Şlrkt.t hiuedarltı.r•ndan olup dıt medeni baklan latinıaı ehli 
yetinden tamamen veya kısmen mahrum bulunanlara aid 
bi81ehırfn devit ve temllkl kanunu medeni hUkUmlerine 
U.bAdlr. 

Kadde 17 - Htuedarlardan mr.nin thıımue b.laaeaiııln mlruçılanna lnti· 
kallnde miras resmen tasfiye edltmemipe lnUkal muamelem 
mlr.;lf:çılar ara.ındak: ıotli'ak halinin mtıtterek mülkiyete 
tahanillll Uz .. rine yapılır ve y8z para varaka paha.at alıntr. 

~ 26 - HeyeU umumty€:de hazır olan hiaaedarlardan ber birinin 
mutasarrıf oluuğu bill8eleriniı! adedine göre beher elli hl1lle 
lçln bir rey itcı.'Jmn. hakkı vardır. Bir p.hııın asaleten (10) 
oncbn ve vekl\lı-ten kendi l.ıisaeıll do dahil olduğu halde (2:5) 
ytnm bqten fazla re)'I olamaz. Mukavelede muayyen mlk. 
tarda hiueye mUnferiden rahlb oımıyan lıi8Bedarlarm billç
tıma b188elenrıt bu mlkta:o:ı ibl&ğ ve aralarmda birini mU
meHil tayin e.:.:erek heyeti umumiye mQzakerelerlne i§UrAk 
etmeleri mUmkOnchlr. 

Madde so - Jılecllııl idare baltada bir kere içtima eder ve lÜZUID tabak· 
kuk eyledlli hakir reillln daveti tızerlne fevb.ıade olarak 
topla.Dabllir. Meclis:. idare reis ve buma verilecek ücretin 
miktarı heyeti umumlyece tayin olunur. 

KIZILAY CEMiYET. 
UlllJlll MDBllDIDllf: 

Açık eksııtme suretı l9 

151111 Al lT \ GK ÇOİlD 
Yapknlaeaktır. lbale 8/4/Ml tarl lllne mlnadlf •h ıtbal iM& 15.M 41& 
Kmla1' .,.,.. ~ ,.........__, 

llllaMI 'ft pr'm •• slnnelc "llteyealer Yeni ........, ehıanllda 
KmlaJ' Depoı1u Dlreldlrlttpae marac.atlan llb olunu. 

- Ağa, benim vasifem; ben 
çıkıyorum, dedi ve ytlrüdll. Bu 
eti.er aiWı lle8İ APnm elinden 
~- Bekçi vurulmuttu. Ağa 
gtlkltL Kahkaha ile gWdU. Fakat 
yahllS o gtlldU. BekçiJi köee'Je 
alclıl&r. ~aruı omu.sunda idi. A. 
ğa pne ıçmi)le bqlacb. ~ 
yaralı omuzunu tutuyor: 

ldblie terft 9*ÇI. 
1 11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıliiiiiiiii: .,_,,, .., .... ı n 

- Şimdi nerde İle ...... Snar 
ımnu hemen Çlkarsmız, di:ıo~ 
du. Ağa yarım saat kadar kenefi 
kendine aöylendi, içti ve nihayet 
bekçinin dediği gibi mdı, uyu • 
du. Hmıerı Afayı bir köşeye al
dılar, Bekçi: 

- Ses, 111 y6nden gec;miştl. C'. 
raya doğru gidin, her halde yol
cu ~ olacaktr, dedi. 

L. r erkb1ar. kar dis boymm 
ar'IPL Bekçinin ıpret .... ~·,:i 
yere dotnı gittiler. Bir ll&tt
fasledır Jlb1lyal1arch. J'alrat Jıic 
bir ..,. ratlamamışlardı Kar 
da c1ur11n11tu. Şafak .eök1llelc U. 

8il&t ta t9 .Alemdv • T&blın. Ha
kol: Tank o.ıwam. 

raa balcaa: BalaWn • 8tDeDd. 

o 

lllrlael IJuul llltltellUela 

Doktor 
Nuri Beller 

4.4.1941 
19.46 7.lnat 

wm..a 
18.ao Kanpk 

earkdar 
H.15 Radyo ........ 
H.'6 Tamll 
llMlktmat -ıı.u ..... 

Ol'kMtlul 
ll.llA.jlM 
IUI ..._ 0.-

lr,tııltıa• ........ ......... 

Perakeacle •bt 7eıt : 001'.0 
lil caddeal No. 48 • L Toptan aatıf 
~ No. 48. H 

f•t~nbul Beled 

Tallmln ilk 
bedeU teminat 

1·16 n l • ~r 

3000,00 225,00 Darllllceze mllelHftsi 
aımrtkan bezi.. 

----

1167,60 42,157 Karaataç mOcMeatı için almacak 86 çift ıa.tlk 
Tabmln bedelleri ile Ok teminat mikdarlan yukarda yudı 1fJet 

ayrı açık ekslltmeye konulmU§tur. Şartnamelm zabıt '" muamellt 
ıuıu kalemJnde görillE-bAUr. Iha.le 'U419ö pu&Nm ıona Mat 16 ds 
encümende yapılacaktn'. Taliplerin ilk tem.1Dat makbuz Ye)'& maldll .. 
941 yılma Rit ttcare; oduı vclllkaıartle ihale gUııll muayyen .uta 
encümende bulunma.an. (22"6) 

1 
ıstanbuı Levazım Amir.iğinden ıerilen 

harıcı askeri kıtaatı lllnları --------Apg'ıda :yazılı mevadm pasarlıkla eUUtmelert 'U.Ml puart..a 
aa.at 1' ten 17 ye ka~ Pmarntea.M& aakert ııatmaıma KOIDl8;yoDUDC~ 
laaaktlr. Talipllrla MW YaldtU temaıiatl&rlM kom ııyona ........... 

.Beberlnjn !ıyatı n: ik~ ~ 

Ku1111 
760 50 ad1:t. karavana 
MO ~ .. k&ranna 
MO 10 • keTstr 
500 · ıo .. Et baltua 
100 80 .. et çeııpH 
300 00 Odun baltam 

:lOOO 15 UO kilo çekel'illde kantar. 
100 kepçe 
150 ıo .. ııbgeç 

100 10 S&pli tu. 
100 10 y., tavuı 
300 31 " el atın. 
100 40 et brç-tJ 
300 30 " ı 7 metrelik• bWdlmlU 1980 padl: 

Jlfıılda 2000 ~ urpn. 
1200 22 No. e. maklnelll 300 Uralık. 

:?00 400 llra'ık gemtcl feneri. 
<2221 · ... 

ıjı ** 
Hepmae tahmuı edilen ftatı 31.000 lira olan demiri vü'lelı&:ıt 

üzere 2ôO adet araba numunatııe göre puarlıkla ya~. 
'U.941 puartelri gODU a&t H de Ankarada il. il. V. Satm alma 
yonuncta yapdacaktır. Kati teminatı MOO Uradır. ŞartnamMl 180 
komil)'ODdaıı allmr. t2199 • 2604) 

*•• Beııerlııe 1000 ün. tahm1ıı edilen ııumnaesl TeÇblle 1' adet 
fak ıu.NJ. puarte.ıl auııu uat ııs te paza'l"bkla atın aı,.calltır. 
mtnatı 2100 •tra.dJr. Numune enaf •• p.rtnaa.al komlQoada 
Uplerin belli vakitte Çanaıck&l<iı.le 98ıtert atmalma kom~una 

(ZIÔ8) ( 

*** Kqlt bedell '6.900 Ura olan Kayaeride toprak *"iJal ~ 
zarJıkla yaptınıacaktır. Kati tmılnatı 17li0 liradır. lJlalml 10.""1 
g11DU -.at 11 eh Ankarada K.11. V. Hava atmaaına kClllliçm1alda 

cktır Şartpame ve projeleri 2215 kuruta komlaJODd&ıı alımr. Tallllllll'll 
vakitte komlıyor.a geuneleri. (2197) (21562) 

• • • 
266 tane clhaz elWlt:memne talip çıkmacltlJDduı puarlJll T/""1 

tul pil aaat 11 de Aakarada K.lıt.V. atmalma ~--
26& tane clbu ebiltmeallle talip çıkmadıtmdall ....... f .... 

br. BepıdDID tabmlD tipti •.ooo Ura kaU temlnati ITIQ llrMa' •• 
ıara muktesl eaç bede1I m1*ablllnde nkl.Jetce mnm edDecek ..,.. 
IO ter taneam ...aı o1-.•mak fU'Ule &J'ft &J'ft tan,_. tlaae 
Clbl lııep.t1 'blrdeD bir talibe lbale edlletıüecektlr. Hpat ıildad;tılOlll 
teklif edecekleri miktar ve fi,.: o.erinden kamml bts ta 1 t 
dtr. (2217 - 3110) 

*** 29/3/941 gülı1l Sem Pmt& pset.NUe 15/'190 tıııl1rhtr lıfım"S-
11 aatm alma ko~unca 11 adet aka arabul ..,......., ._ 

.ıızcwr. ltbu 11 adet aka arabıımıım puarbkla -ır:.;~r: 
ıe.a g8n1l ..at 10 da lfanl•d• uk6ıt atın alma ~ 
tır. Beherinin tahmin bedeli ıto ura btı teminatı aıa 1IR • lııiıııııl'ı .... 
llplertn belli vUltte kom!QOaa plmeleri. (2219 - tm) 

•••• 
Beher kl&oMI 20 kurUfWı US.000 kilo an ~ ma w 

puarldlla ekaUbm)'ı kcıamuttur. thalMl t/'190 ......- .... 
da Sısurum ..... •tm ..... 1'~ ,..,.._,.., ...... 

•.1ııo ura kaU teminatı toıa ..... ~ bwllıJ••• 
tıeklllerltl belll vakitto: koıntqoaa .......... (181 - Iİll) 


